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Πξόινγνο 

       Ζ ζεκαζία ησλ πεηξακάησλ ζηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ είλαη αδηακθηζβήηεηε. ύκθσλα κε 

ηνπο Bruner θαη Piaget  ν καζεηήο καζαίλεη θαη δηαηεξεί ηε γλώζε, όηαλ ζπκκεηέρεη, ελεξγεί θαη αλαθαιύπηεη ηε 

γλώζε κέζα από ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο. Με ηελ πεηξακαηηθή δηδαζθαιία δηεγείξεηαη ε πεξηέξγεηα θαη 

ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή. Γελ δέρεηαη ηε γλώζε αιιά ηελ θαηαθηά. Έξρεηαη θνληύηεξα ζηε θύζε ησλ 

Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ πνπ είλαη ε δνθηκή, ε παξαηήξεζε, ε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ θαη ηειηθά ε απνδνρή ή ε 

απόξξηςε. Γίλεηαη ν ίδηνο έλαο κηθξόο επηζηήκνλαο – πεηξακαηηζηήο, γνεηεύεηαη από ηελ πεηξακαηηθή 

δηαδηθαζία θαη ην κάζεκα θαη ηειηθά εκπεδώλεη απόιπηα ηε δηδαθηέα ύιε.                                                                                                                                    

Δίλαη όκσο θνηλόο ηόπνο όηη ζηελ Γ Λπθείνπ ειάρηζηα πεηξάκαηα πξαγκαηνπνηνύληαη ή θαη θαζόινπ. Πνιιέο 

θνξέο θαζαξά πεηξακαηηθέο δηαδηθαζίεο δηδάζθνληαη ζρεδηαζκό ησλ ζθεπώλ θαη νξγάλσλ ζηνλ πίλαθα           

( π.ρ.  θαηά ηε δηδαζθαιία ηεο Ογθνκέηξεζεο ζρεδηάδνληαη ε πξνρνΐδα θαη ε θσληθή θηάιε κε ην άγλσζην 

δηάιπκα). Απηό νθείιεηαη θπξίσο ζηελ πίεζε ηνπ ρξόλνπ “ λα βγεη ε ύιε”, ζηελ έιιεηςε αληηδξαζηεξίσλ θαη 

πιηθώλ, ζην όηη πνιιά πεηξάκαηα δελ πεηπραίλνπλ εύθνια  ή δελ πξνθύπηνπλ αθξηβή απνηειέζκαηα. Κάπνηα 

πεηξάκαηα, γηα λα έρνπλ εθπαηδεπηηθή αμία, απαηηνύλ ηόζν κεγάιε αθξίβεηα κεηξήζεσλ, πνπ είλαη αδύλαην λα 

επηηεπρζεί κε ηα όξγαλα ελόο ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ (π.ρ. ε κεηαβνιή ηεο Kw κε ηε ζεξκνθξαζία). Δδώ 

παξνπζηάδεηαη κηα ελαιιαθηηθή πξόηαζε γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Ηνληηθήο Ηζνξξνπίαο (Υεκεία Γ‟ Λπθείνπ 

Θεηηθήο Καηεύζπλζεο) θαη ηεο Θεξκνδπλακηθήο (Υεκεία Β‟ Λπθείνπ Θεηηθήο Καηεύζπλζεο). Γίλεηαη πξνζπάζεηα 

αμηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ πνπ καο πξνζθέξεη ε Σερλνινγία θαη ε Πιεξνθνξηθή, ρσξίο όκσο ηνλ  

παξαγθσληζκό, αιιά ηελ αλαβάζκηζε  ηεο  θιαζηθήο θαη δνθηκαζκέλεο  κεζόδνπ δηδαζθαιίαο.                                            

Υξεζηκνπνηείηαη ινγηζκηθό γηα ηελ εθηέιεζε “εηθνληθώλ πεηξακάησλ”, δηόηη έηζη εμνηθνλνκείηαη ρξόλνο θαη 

πξνθύπηνπλ αθξηβείο “πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο”.                                                                                            

Βέβαηα θαλέλα εηθνληθό πείξακα δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη, θαη σο πξνο ηελ εθπαηδεπηηθή αμία,  ην 

πξαγκαηηθό, ην νπνίν θαη πξέπεη λα πξνηηκάηαη, όπνηε είλαη δπλαηό.                                                                            

  Καηά ηελ πξνηεηλόκελε εδώ  κέζνδν παξάιιειεο δηδαζθαιίαο: 

 Σν ππό κειέηε θαηλόκελν (ε άζθεζε ή ην πξόβιεκα) πξνζνκνηώλεηαη, κε ρξεζηκνπνίεζε θαηάιιεινπ 

ινγηζκηθνύ, ζε εηθνληθό πείξακα. Οη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ζέηνπλ νη ίδηνη ηηο παξακέηξνπο 

ηνπ “πεηξάκαηνο”. 

 Σν ίδην θαηλόκελν αληηκεησπίδεηαη παξάιιεια  θαη κε ηνλ θιαζηθό ηξόπν δηδαζθαιίαο. Οη καζεηέο 

επηιύνπλ ππνινγηζηηθά ην πξόβιεκα πνπ έρνπλ ζέζεη ζην ινγηζκηθό ή απαληνύλ ζηηο εξσηήζεηο 

ζηεξηδόκελνη ζηε ζεσξία πνπ έρνπλ δηδαρζεί. 

  ε θάζε βήκα ζπζρεηίδνπλ θαη επαιεζεύνπλ ηηο κεηξήζεηο ηνπ πεηξάκαηνο κε ηα απνηειέζκαηα ησλ 

δηθώλ ηνπο ππνινγηζκώλ. 

 Οη καζεηέο βιέπνπλ ή εθηεινύλ ην πείξακα θαη ηαπηόρξνλα εξγάδνληαη ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο 

ησλ ζεκάησλ ησλ Παλειιαδηθώλ Δμεηάζεσλ. 

 

Εςσαπιζηούμε, εκ ηυν πποηέπυν, ηοςρ ζςναδέλθοςρ, πος θα μαρ επιζημάνοςν λάθη, 

παπαλείτειρ και θα μαρ πποηείνοςν ηπόποςρ βεληίυζηρ αςηήρ ηηρ πποζπάθειαρ. 

 

Αζηέξηνο Η. Κνύηζηαλνο  - Υεκηθόο,MSc -  Τπεύζπλνο Δ.Κ.Φ.Δ. Κνδάλεο 
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Δηζαγωγή 

 

Σα εηθνληθά πεηξάκαηα πνπ πξνηείλνληαη πξαγκαηνπνηνύληαη κε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ IrYdium. 

Δίλαη ινγηζκηθό κε κεγάιε ππνινγηζηηθή αθξίβεηα. Γηαζέηεη αληηδξαζηήξηα, δηαιύκαηα 

ειεθηξνιπηώλ, δείθηεο, ζθεύε, ζεξκόκεηξν, περάκεηξν θαη ό,ηη ρξεηάδεηαη γηα ηε δηεμαγσγή 

πνιιώλ “πεηξακάησλ” Ηνληηθήο Ηζνξξνπίαο. Δίλαη ρξήζηκν επίζεο θαη γηα ηε κειέηε 

θαηλνκέλσλ Θεξκηδνκεηξίαο (Μεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηελ αλάκεημε πγξώλ, 

δηαιπκάησλ ίδηαο δηαιπκέλεο νπζίαο ή δηαθνξεηηθώλ δηαιπκέλσλ νπζηώλ θαη όηαλ απηή αθόκε 

ζπλνδεύεηαη κε αληίδξαζε εμνπδεηέξσζεο ή δηπιήο αληηθαηάζηαζεο. Μπνξεί λα βξεζεί 

“πεηξακαηηθά” ε ελζαιπία εμνπδεηέξσζεο,  ε ελζαιπία δηάιπζεο θ.α.) 

ηα πξνηεηλόκελα ζρέδηα δηδαζθαιίαο απαηηείηαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ππό ηελ 

θαζνδήγεζε ηνπ θαζεγεηή.  Οη καζεηέο επηιύνπλ θάπνην ππνινγηζηηθό πξόβιεκα ή απαληνύλ 

ζε θάπνηα εξώηεζε θαη επαιεζεύνπλ ηελ απάληεζή ηνπο “πεηξακαηηθά”. Ή αληίζεηα εθηεινύλ 

ην “πείξακα” θαη  εξκελεύνπλ ηα απνηειέζκαηα ππνινγηζηηθά θαη ζεσξεηηθά. 

Σν κάζεκα – ”πείξακα” κπνξεί λα γίλεη ζην εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ, ζηo 

εξγαζηήξην Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ ή ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο κε ρξεζηκνπνίεζε   

βηληενπξνβνιέα.   

Σν “πείξακα” εθηειείηαη από ηνλ θαζεγεηή ή από νκάδα καζεηώλ πνπ έρνπλ εμνηθεησζεί, ζε 

πξνεγνύκελα ζρνιηθά έηε, κε ην ινγηζκηθό.( Γελ πξέπεη, νύηε είλαη ρξήζηκν, νη καζεηέο ηεο Γ‟ 

Λπθείνπ λα μνδέςνπλ ρξόλν γηα λα “κάζνπλ” ην ινγηζκηθό).  

Γηαλέκνληαη ζηνπο καζεηέο θσηνηππίεο κε ηα πξνβιήκαηα, ηηο εξσηήζεηο, ηνπο πίλαθεο θαη 

κηιηκεηξέ ραξηί, όπνπ δεηείηαη ε θαηαζθεπή δηαγξακκάησλ.  

Πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ”πεηξάκαηνο”  νη καζεηέο: 

 Δπηιύνπλ ηα πξνβιήκαηα ή απαληνύλ ζηηο εξσηήζεηο πνπ πξνεγνύληαη ηνπ 

“πεηξάκαηνο”.  ε θάπνηεο πεξηπηώζεηο πξέπεη λα βξνπλ ηηο πνζόηεηεο δηαζέζηκσλ 

δηαιπκάησλ πνπ πξέπεη λα αλακεηρζνύλ, ή νπζηώλ πνπ πξέπεη λα δηαιπζνύλ, γηα λα 

παξαρζνύλ ζπγθεθξηκέλα δηαιύκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην “πείξακα”.  

 πκπιεξώλνπλ ηα θειηά ησλ πηλάθσλ κε ηηο κεηξεζείζεο ηηκέο. Οη ηηκέο απηέο δίλνληαη 

από ηα “όξγαλα” ηνπ ινγηζκηθνύ (πνζόηεηα δηαιύκαηνο, ΡΖ, ζεξκνθξαζία, 

ζπγθεληξώζεηο ηόλησλ θαη κνξίσλ θ.α.).  

 Τπνινγίδνπλ θαη ζπκπιεξώλνπλ ηα θειηά κε ηηο ππνινγηζζείζεο ηηκέο, επηιύνληαο 

νπζηαζηηθά αζθήζεηο κηθξήο ή κεγαιύηεξεο δπζθνιίαο. Οη ηηκέο απηέο, θαηά θαλόλα, 
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ειάρηζηα δηαθέξνπλ από ηηο “κεηξεζείζεο”, εθηόο εάλ γίλεη ιάζνο ζηελ εθηέιεζε ηνπ 

πεηξάκαηνο, ιόγσ ηνπ αλζξώπηλνπ παξάγνληα. πγθξίλνληαο ηηο ηηκέο, ειέγρνπλ ηηο 

απαληήζεηο ηνπο, ή ειέγρνπλ ηηο κεηξήζεηο, αλ είλαη ζίγνπξνη γηα ηηο απαληήζεηο ηνπο. 

ε θάζε πεξίπησζε ε εθπαηδεπηηθή ζεκαζία απηνύ ηνπ ζηαδίνπ είλαη κεγάιε, αθνύ ν 

καζεηήο άκεζα ζπγθξίλεη ηελ απάληεζε πνπ απηόο βξήθε κε ηελ έλδεημε ηνπ νξγάλνπ 

ηνπ εξγαζηεξίνπ. Γηεγείξεηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ην κάζεκα, ην νπνίν γίλεηαη πην 

επράξηζην, ρσξίο λα ράλεηαη ν ζηόρνο θαη λα μνδεύεηαη πνιύ πεξηζζόηεξνο ρξόλνο από 

έλα θιαζηθό, ζηνλ πίλαθα, κάζεκα. 

 Καηαζθεπάδνπλ ηα δηαγξάκκαηα, όπνπ δεηνύληαη. Δπεηδή ε εθπαηδεπηηθή αμία ησλ 

δηαγξακκάησλ είλαη κεγάιε θαη δελ απαηηείηαη πνιύο ρξόλνο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο, 

πξνηείλεηαη λα θαηαζθεπάδνληαη ζε κηιηκεηξέ ραξηί, ρσξίο λα απνθιείεηαη θαη ε ρξήζε 

θάπνηνπ πξνγξάκκαηνο, αλ ην επηηξέπεη ν εμνπιηζκόο θαη ην θξίλεη ρξήζηκν ν 

θαζεγεηήο. 

 Δπηιύνπλ ηα πξνβιήκαηα ή απαληνύλ ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ ηελ πεηξακαηηθή 

δηαδηθαζία . Οη εξσηήζεηο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνηείλνληαη είλαη ζρεηηθά κε ην 

θαηλόκελν πνπ έρνπλ κειεηήζεη, είλαη επηπέδνπ θαη κνξθήο  Παλειιαδηθώλ Δμεηάζεσλ 

ή έρνπλ ηεζεί σο ζέκαηα ζηηο Δμεηάζεηο ηα πξνεγνύκελα έηε.  
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1  

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΔ ΣΟ  IrYdium 

 

 

1.1  Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ην IrYdium  

 

Γεκηνπξγήζεθε από νκάδα Υεκηθώλ θαη Πξνγξακκαηηζηώλ ζηα πιαίζηα ηνπ IrYdium Project, 

πνπ ρξεµαηνδνηείηαη από ηελ National Science Foundation ησλ Ζ.Π.Α. Γηαηίζεηαη ειεύζεξα γηα 

εθπαηδεπηηθή ρξήζε, µε άδεηα πνπ παξαρώξεζαλ νη δεµηνπξγνί ηνπ, ζηελ Αγγιηθή, Γαιιηθή, 

Ηζπαληθή θαη Καηαιαληθή γιώζζα. Δμειιελίζηεθε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Νεξείδεο 

ηνπ E.A.I.T.Y. από ην ηκήκα Υεκείαο ηνπ Α.Π.Θ. 

 Δίλαη αλνηθηό ινγηζκηθό, δελ έρεη ζπγθεθξηκέλν πεξηερόκελν. Δίλαη έλα πεξηβάιινλ 

πξνζνκνίσζεο γξακκέλν ζε γιώζζα html. Δπηηξέπεη ηηο πξνζνκνηώζεηο θαηλνκέλσλ θαη 

δηεξγαζηώλ Υεκείαο. Δίλαη αλνηθηό πεξηβάιινλ θαη δίλεη ειεύζεξα ηε δπλαηόηεηα ζηνλ 

θαζεγεηή – καζεηή λα δηεξεπλήζεη ρεκηθά θαηλόκελα, ζέηνληαο απηόο ηηο παξακέηξνπο θαη όρη  

κόλν λα ρξεζηκνπνηεί πξνεπηιεγκέλεο πξνζνκνηώζεηο.    

Γελ ρξεηάδεηαη εγθαηάζηαζε. “Σξέρεη” κε δηπιό θιηθ πάλσ ζην εθηειέζηκν “Vlab” αξρείν πνπ 

ππάξρεη ζην θάθειν θαη θαηεβαίλεη από ην δηαδίθηπν. Σξέρεη θαη από ην “θιαζάθη”. 

Γηαηίζεηαη on line ζε όινπο, ρσξίο πεξηνξηζκνύο, ζηε δηεύζπλζε: 

http://www.chemcollective.org/applets/vlab.php    Δπηιέγνπκε “Διιεληθά” γηα λα “θαηέβεη” ε 

ειιεληθή έθδνζε. 

Δίλαη πνιύ ρξήζηκν γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Ηνληηθήο Ηζνξξνπίαο θαη όρη κόλν. ‟ απηό ζπληειεί 

ε κεγάιε ππνινγηζηηθή αθξίβεηα πνπ ην δηαθξίλεη. Με έλα θιηθ ζην δνρείν πνπ πεξηέρεη θάπνην 

δηάιπκα ή ρεκηθή νπζία δίλνληαη, ζηε δεμηά ζηήιε, όιεο νη πιεξνθνξίεο γηα ην δηάιπκα ή ηε 

ρεκηθή νπζία: πνζόηεηα, ζεξκνθξαζία, PH, ζπγθεληξώζεηο ηόλησλ θαη κε ηνληηζκέλσλ κνξίσλ, 

θπζηθή θαηάζηαζε θ.α. Σν δνρείν (πνηήξη δέζεο, θσληθή θηάιε θ.ι.π.) κεηαηξέπεηαη ζε 

ζεξκηδόκεηξν κε ηελ επηινγή «απνκνλσκέλν από ην πεξηβάιινλ» θαη δεκηνπξγνύληαη έηζη 

εύθνια, εηθνληθά πεηξάκαηα Θεξκηδνκεηξίαο. 

 

http://www.chemcollective.org/applets/vlab.php
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1.2    Βαζηθά βήκαηα γηα λα εξγαδόκαζηε κε ην IrYdium 

 

Αλνίγνληαο ην ινγηζκηθό δηαθξίλνπκε ηηο εμήο πεξηνρέο (βι. ζειίδεο 13, 14 ):                                                           

ην θέληξν ηεο νζόλεο είλαη ν πάγθνο εξγαζίαο. Πάλσ ζηελ αξηζηεξή ζηήιε (πεξηνρή α) 

βξίζθνληαη ηα ληνπιάπηα κε ηα αληηδξαζηήξηα, ζηηο ζέζεηο γ θαη δ γπάιηλα ζθεύε θαη όξγαλα. 

ηε δεμηά ζηήιε (πεξηνρέο ε θαη ζη) εκθαλίδνληαη ζηνηρεία θαη κεηξήζεηο ηνπ δηαιύκαηνο 

(όγθνο, ζπγθεληξώζεηο ηόλησλ θαη κε ηνληηζκέλσλ κνξίσλ, ζεξκνθξαζία, ΡΖ θ.ι.π.) Κάησ ζηελ 

πεξηνρή ζ πιεθηξνινγνύκε ηηο πνζόηεηεο πνπ ζέινπκε λα κεηαγγηζηνύλ ή δπγηζηνύλ. Με ηελ 

“εληνιή” (β) κεηαθέξνπκε αληηδξαζηήξηα ή ζθεύε ζηνλ πάγθν θαη κε ηηο “εληνιέο” (η) θαη (θ) 

πξνζζέηνπκε ή αθαηξνύκε πνζόηεηεο.  

1.Πάγθνο Δξγαζίαο 

Πάγθνο εξγαζίαο είλαη ε επηθάλεηα εξγαζίαο. Μπνξνύκε λα θηηάμνπκε πεξηζζόηεξνπο από 

έλα, ζηνπο νπνίνπο λα πξαγκαηνπνηνύληαη δηαθνξεηηθά πεηξάκαηα, κε ηε δηαδηθαζία: αξρείν > 

λένο πάγθνο. Κάησ αξηζηεξά εκθαλίδεηαη σο Πάγθνο 1 ή Πάγθνο 2 θ.ι.π.  Με δεμί θιηθ ζε 

ζπγθεθξηκέλν πάγθν επηιέγνπκε Μεηνλνκαζία ή Γηαγξαθή. Γίλνπκε ηελ νλνκαζία ηνπ πάγθνπ 

ή ηελ νλνκαζία ηνπ πεηξάκαηνο πνπ δηεμάγεηαη ζ‟ απηόλ ή ηνλ “θαζαξίδνπκε”. 

2.Μεηαθνξά αληηδξαζηεξίσλ θαη ζθεπώλ ζηνλ πάγθν εξγαζίαο - Μεηξήζεηο 

ηελ πεξηνρή (α) ππάξρνπλ ηα ληνπιάπηα κε ηα αληηδξαζηήξηα. Γηα λα κεηαθέξνπκε ζηνλ 

πάγθν εξγαζίαο θάπνην αληηδξαζηήξην, έζησ δηάιπκα NH3 1Μ, αλνίγνπκε κε αξηζηεξό θιηθ 

ζην «πόκνιν», ην ληνπιάπη κε ηηο αζζελείο βάζεηο. Δπηιέγνπκε ην δηάιπκα, κε αξηζηεξό θιηθ  

θαη ην κεηαθέξνπκε ζηνλ πάγθν δίλνληαο εληνιή κε αξηζηεξό θιηθ ζην «θνπκπί» (β). Σν 

ληνπιάπη θιείλεη παηώληαο πάιη ην «πόκνιν» ηνπ. 

ην ληνπιάπη (γ) ππάξρνπλ ηα απαξαίηεηα ζθεύε , πνηήξηα δέζεο, θσληθέο θηάιεο, 

νγθνκεηξηθνί θύιηλδξνη, ζηθώληα, νγθνκεηξηθέο θηάιεο, πξνρνΐδα, πιαζηηθά πνηήξηα. 

Δπηιέγνπκε απηό πνπ ρξεηαδόκαζηε θαη ακέζσο κεηαθέξεηαη ζηνλ πάγθν εξγαζίαο. 

Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία κεηαθέξνπκε από ην εξκάξην (δ) ιύρλν Bunsen, θάςα δύγηζεο θαη δπγό. 

ηελ πεξηνρή (ε) εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαιύκαηνο πνπ κειεηάκε, ζπγθέληξσζε, όγθνο, 

θπζηθή θαηάζηαζε θαη νη ζπγθεληξώζεηο όισλ ησλ ηόλησλ θαη ησλ κε ηνληηζκέλσλ κνξίσλ 

αξηζκεηηθά θαη κε κπάξεο. Αξθεί λα ηνπνζεηήζνπκε ηνλ θέλζνξα ζην δηάιπκα θαη λα θάλνπκε 

αξηζηεξό θιηθ. Σαπηόρξνλα ζηελ πεξηνρή (ζη) βιέπνπκε ην ΡΖ ηνπ δηαιύκαηνο θαη ηε 
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ζεξκνθξαζία ηνπ. 

Αλ ζέινπκε λα απνκαθξύλνπκε από ηνλ πάγθν θάπνην ζθεύνο, ην επηιέγνπκε θαη δίλνπκε 

εληνιή παηώληαο ην «θνπκπί» (δ) . 

 

 

3.Μεηάγγηζε δηαιύκαηνο 

Γηα λα κεηαγγίζνπκε πνζόηεηα δηαιύκαηνο (έζησ ην δηάιπκα HCI 0,1Μ ζε θσληθή θηάιε)  ζε 

θάπνην άιιν ζθεύνο (έζησ πνηήξη δέζεο), «πηάλνπκε» κε αξηζηεξό θιηθ δηαξθώο ηελ θσληθή 

θαη ηελ πιεζηάδνπκε ζην πνηήξη. Όηαλ ε θσληθή πιαγηάζεη πξνο ην πνηήξη (ε), 

πιεθηξνινγνύκε (ζ)  ηνλ όγθν πνπ ζέινπκε λα κεηαγγίζνπκε  (ε ππνδηαζηνιή κε ηειεία) θαη 

παηάκε πξνζζήθε (η).   

4.Πξνζζήθε λεξνύ  

Γηα λα πξνζζέζνπκε λεξό ζε έζησ νγθνκεηξηθή θηάιε «πηάλνπκε» θαη κεηαθέξνπκε ην δνρείν 

κε ην λεξό ώζηε ε ζηξόθηγγά ηνπ λα βξίζθεηαη πάλσ από ην ζηόκην ηεο θσληθήο θηάιεο (θ) ή 

πιεζηάδνπκε ηελ θσληθή ζηε ζηξόθηγγα ηνπ δνρείνπ. Με δεμί θιηθ πάλσ ζην δνρείν εκθαλίδεηαη 

πίλαθαο επηινγώλ. Δπηιέγνπκε κε αξηζηεξό θιηθ «θαζνξηζκόο σο πεγή».  

Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία επηιέγνπκε γηα ηελ νγθνκεηξηθή θηάιε «νξηζκόο σο παξαιήπηεο». 

Πιεθηξνινγνύκε ηνλ όγθν ηνπ λεξνύ πνπ ζέινπκε λα πξνζζέζνπκε (ζ) θαη παηάκε πξνζζήθε 

(η). 

5.Αλαξξόθεζε δηαιύκαηνο κε ζηθώλην θαη ζηαγνλόκεηξν  

Μεηαθέξνπκε ην ζηθώλην ζην ζηόκην ηνπ δνρείνπ, έζησ ζηελ θσληθή κε δηάιπκα NaOH 0.1M. 

Πιεθηξνινγνύκε (ζ) ηνλ όγθν πνπ ζέινπκε λα αλαξξνθήζνπκε θαη παηάκε πξνζζήθε (η).  

Παηώληαο «αθαίξεζε» (θ), αθνύ πξώηα επηιέμνπκε ηνλ επηζπκεηό όγθν, πέθηεη από ην 

ζηθώλην ζε άιιν δνρείν ή ζην ίδην ν όγθνο ηνπ δηαιύκαηνο πνπ επηιέμακε. 

Με ηνλ ίδην ηξόπν ρξεζηκνπνηνύκε θαη ην ζηαγνλόκεηξν. 

6.Εύγηζε  

Σν ινγηζκηθό δηαζέηεη ειεθηξνληθό δπγό θαη θάςα δύγηζεο. Μπνξνύκε λα δπγίζνπκε ζηεξεά θαη 

δηαιύκαηα. 
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Γηα λα δπγίζνπκε ζηεξεό NaCl «πηάλνπκε» θαη ηνπνζεηνύκε ηελ θάςα δύγηζεο ζην δίζθν ηνπ 

δπγνύ.  Μεδελίδνπκε κε αξηζηεξό θιηθ ζην θνπκπί TARE ην δπγό. Πιεζηάδνπκε ην δνρείν κε ην 

NaCl ζηελ θάςα, ην δνρείν γέξλεη  θαη εκθαλίδεηαη έλα θνπηαιάθη (ι). Πιεθηξνινγνύκε ηα 

γξακκάξηα (ζ) θαη παηάκε «πξνζζήθε». 

Γηα λα δπγίζνπκε πγξό αθνινπζνύκε ηελ ίδηα δηαδηθαζία αιιά ηνπνζεηνύκε ζην δίζθν ηνπ 

δπγνύ θάπνην δνρείν γηα πγξά θαη όρη θάςα. Πιεζηάδνπκε ην γεκάην δνρείν ζην άδεην, ην 

πξώην πιαγηάδεη, πιεθηξνινγνύκε ηα ml (ζ), παηάκε «πξνζζήθε» θαη ν δπγόο δείρλεη ηα 

γξακκάξηα ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνζζέζακε. 

7.Λύρλνο Bunsen 

Μεηαθέξνπκε από ην ληνπιάπη (δ) ην ιύρλν ζηνλ πάγθν. Σν δηάιπκα πνπ ζα ζεξκάλνπκε 

πξέπεη λα βξίζθεηαη ππνρξεσηηθά ζε πνηήξη δέζεο. Σνπνζεηνύκε ην πνηήξη πάλσ από ην 

ιύρλν ή ην αληίζεην θαη ηόηε εκθαλίδνληαη δπν βέιε κε ηα νπνία αλάβνπκε ην ιύρλν θαη 

απμνκεηώλνπκε ηελ έληαζε ηεο θιόγαο.  

8.Γεκηνπξγία εηηθέηαο 

Γεμί θιηθ ζην δνρείν πνπ πεξηέρεη ην δηάιπκα > κεηνλνκαζία > πιεθηξνινγνύκε ην ρεκηθό ηύπν 

θαη ηε ζπγθέληξσζε > Ο.Κ. 

9.Πσο κεηαηξέπεηαη έλα πνηήξη δέζεο ζε «ζεξκηδόκεηξν» 

Με δεμί θιηθ ζην πνηήξη δέζεο ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζθεύνο εκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν 

επηινγώλ. Δπηιέγνπκε κε αξηζηεξό θιηθ „ζεξκηθέο ηδηόηεηεο‟. ηε ζπλέρεηα  „απνκνλσκέλν από 

ην πεξηβάιινλ‟ θαη „ΟΚ‟. Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ «πνηεξηνύ - ζεξκηδνκέηξνπ» 

θαίλεηαη ζηελ πεξηνρή (ζη). 
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2                         

ΘΔΡΜIΓΟΜΔΣΡΙΑ - ΔΝΘΑΛΠΙΑ ΔΞΟΤΓΔΣΔΡΩΖ 

θνπόο θαη ζηόρνη: 

Με ηελ αθόινπζε δηαδηθαζία, κειεηάκε ηε Θεξκηδνκεηξία θαη αληηκεησπίδνπκε ππνινγηζηηθά  

πξνβιήκαηα, ζαλ απηά πνπ έρεη ην ζρνιηθό βηβιίν ηεο Υεκείαο Θεηηθήο Καηεύζπλζεο Β 

Λπθείνπ, κε εηθνληθά πεηξάκαηα. Δθηεινύληαη θαη κειεηνύληαη “πεηξάκαηα” εμνπδεηέξσζεο 

ηζρπξώλ θαη αζζελώλ ειεθηξνιπηώλ. Οη καζεηέο αθνύ ζπκπιεξώζνπλ ηνπο πίλαθεο, 

ππνινγίδνπλ ηε ζεξκόηεηα πνπ εθιύεηαη θαη ηηο ελζαιπίεο εμνπδεηέξσζεο. Γηαπηζηώλνπλ όηη: 

α) ε ελζαιπία εμνπδεηέξσζεο ηζρπξώλ ειεθηξνιπηώλ είλαη αλεμάξηεηε από ηνπο ειεθηξνιύηεο 

β) ε ελζαιπία εμνπδεηέξσζεο αζζελώλ ειεθηξνιπηώλ εμαξηάηαη από ηνπο ειεθηξνιύηεο θαη 

είλαη πάληα κεγαιύηεξε ηεο ελζαιπίαο εμνπδεηέξσζεο ηζρπξώλ ειεθηξνιπηώλ. Δπεμεξγάδνληαη 

ηηο πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο, εξκελεύνπλ ηα απνηειέζκαηα θαη απαληνύλ ζηηο εξσηήζεηο πνπ 

αθνινπζνύλ.                                                                                                                                 

Σν ηειεπηαίν “πείξακα” «εμνπδεηέξσζε ηζρπξνύ νμένο (H2SO4) κε ηζρπξή βάζε (NaOH)» 

πξνηείλεηαη ιόγσ ηεο κεγάιεο δηδαθηηθήο ζεκαζίαο ηνπ, αθνύ δηαθέξνπλ νη ζπληειεζηέο ησλ 

αληηδξώλησλ θαη θαηαλννύλ απνηειεζκαηηθόηεξα νη καζεηέο ηνλ έιεγρν πεξίζζεηαο θαη ηε 

ζηνηρεηνκεηξηθή ππνινγηζηηθή δηαδηθαζία. 

Παξαηήξεζε: Η κειέηε ηεο ελζαιπίαο εμνπδεηέξσζεο ηζρπξώλ ειεθηξνιπηώλ κπνξεί λα γίλεη 

πνιύ εύθνια θαη κε πξαγκαηηθά πεηξάκαηα κε θάπνην απμεκέλν βέβαηα πεηξακαηηθό ζθάικα.     

Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο:  

Θα κειεηήζνπκε εμνπδεηεξώζεηο: ηζρπξό νμύ - ηζρπξή βάζε, αζζελέο νμύ –ηζρπξή βάζε, 

ηζρπξό νμύ – αζζελήο βάζε.   

ε θάζε πεξίπησζε νη καζεηέο ζα βξίζθνπλ ηε κεηαβνιή ζεξκνθξαζίαο Γζ θαη ζα ππνινγίδνπλ 

ηελ εθιπόκελε ζεξκόηεηα θαη ηελ  ελζαιπία ηεο ζπγθεθξηκέλεο αληίδξαζεο εμνπδεηέξσζεο. Θα 

ζπκπιεξώλνπλ ηνπο πίλαθεο γηα λα είλαη πην εύθνιε ε ζύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ε 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 

α ζεξκηδόκεηξν ρξεζηκνπνηνύκε ην δνρείν πνπ γίλεηαη ε εμνπδεηέξωζε  ( πνηήξη 

δέζεο)  ζεξκηθά κνλωκέλν (δεμί θιηθ ζην πνηήξη > επηινγή ζεξκηθέο ηδηόηεηεο > επηινγή 

απνκνλωκέλν από ην πεξηβάιινλ). Ζ ζεξκνρωξεηηθόηεηα ηνπ νξγάλνπ ζεωξείηαη 

ακειεηέα. Γηα λα ππνινγίζνπκε ηε κάδα ηνπ δηαιύκαηνο, δερόκαζηε όηη ε ππθλόηεηά ηνπ 

είλαη 1g/ml.  
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Πξνεηνηκαζία ηωλ πεηξακάηωλ: 

Από ηα ληνπιάπηα  ηνπ ινγηζκηθνύ κεηαθέξνπκε ζηνλ πάγθν εξγαζίαο δηαιύκαηα 1Μ HCl, 1Μ 

HCN, 1Μ  NaOH, 1Μ NH3 θαη 1Μ  C5H5N.  ε θάζε θσληθή θηάιε πεξηέρεηαη πνζόηεηα 100ml 

δηαιύκαηνο .  ε θάπνηεο  πεξηπηώζεηο ζα ρξεηαζηνύκε κεγαιύηεξεο πνζόηεηεο δηαιπκάησλ. 

Γηα ην θάζε δεπγάξη ελώζεσλ πνπ αληηδξνύλ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηξία πνηήξηα δέζεο 

(ζεξκηδόκεηξα). 

 

2.1   Δλζαιπία εμνπδεηέξωζεο ηζρπξνύ νμένο (HCl) κε ηζρπξή βάζε (NaOH) 

Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηξία «ζεξκηδόκεηξα» (ζεξκηθά κνλσκέλα πνηήξηα δέζεο, όπσο 

αλαθέξακε πξνεγνύκελα) ηα νπνία κεηαθέξνπκε ζηνλ πάγθν εξγαζίαο. 

ε θάζε «ζεξκηδόκεηξν» ξίρλνπκε ηνπο όγθνπο δηαιπκάησλ ησλ δπν πξώησλ ζηειώλ ηνπ 

παξαθάησ πίλαθα. Τπνινγίδνπκε ηα  nHCl  θαη  nNaOH θαη ζπκπιεξώλνπκε ηηο αληίζηνηρεο 

ζηήιεο, n=C.V (C ε ζπγθέληξσζε θαη V ν όγθνο ζε L ηνπ δηαιύκαηνο).  

Με θιηθ ζην «ζεξκηδόκεηξν», ην ζεξκόκεηξν καο δείρλεη ηελ ηειηθή ζεξκνθξαζία ζη ζε νC. 

Τπνινγίδνπκε ηελ κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο Γζ(oC ή Κ ή grand). Ζ αξρηθή ζεξκνθξαζία ησλ 

δηαιπκάησλ είλαη 25νC, εθηόο αλ εκείο έρνπκε επηιέμεη άιιε ηηκή. 

Οη καζεηέο ππνινγίδνπλ ηε ζεξκόηεηα Q=m.c.Γζ (m ε κάδα ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη 

κεηά ηελ αλάκεημε)  πνπ εθιύεηαη θαη εξγαδόκελνη ζηνηρεηνκεηξηθά, θάλνληαο έιεγρν 

πεξίζζεηαο, ππνινγίδνπλ ηελ ελζαιπία ΓΖ ηεο αληίδξαζεο ζε kJ αλά mol ζρεκαηηδόκελνπ 

λεξνύ. 

Γερόκαζηε cδηαιύκαηνο = cλεξνύ =1cal/g.grad=4.184J/ g.grad=4.2 J/ g.grad. 
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Πίλαθαο Η  (HCl +ΝαΟΖ) 

VHCl (ml) VNaOH (ml) nHCl nNaOH ζη (νC) Γζ(νC) Q(KJ) ΓΖ(KJ/mol) 

100 100       

100 50       

50 100       

 

 

 

 

 2.2   Δλζαιπία εμνπδεηέξωζεο αζζελνύο νμένο (HCΝ) κε ηζρπξή βάζε (NaOH) 

Αθνινπζώληαο ηε δηαδηθαζία ηνπ πξνεγνύκελνπ εηθνληθνύ πεηξάκαηνο, ζπκπιεξώλνπκε ηνλ 

πίλαθα ΗΗ. 

Πίλαθαο ΗΗ (HCN + NaOH) 

VHCN (ml) VNaOH (ml) nHCN nNaOH ζη (νC) Γζ(νC) Q(KJ) ΓΖ(KJ/mol) 

100 100       

100 50       

50 100       

Δίλαη δπλαηό ζε πξαγκαηηθό ζρνιηθό εξγαζηήξην λα πεηξακαηηζηνύκε κε δηάιπκα HCN; 
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2.3  Δλζαιπία εμνπδεηέξωζεο ηζρπξνύ νμένο (HCl) κε αζζελή βάζε (NH3) 

Δξγαδόκελνη όπσο ζηα πξνεγνύκελα πεηξάκαηα ζπκπιεξώλνπκε ηνλ πίλαθα ΗΗΗ  

Πίλαθαο III  (HCl + NH3) 

VHCl (ml) VNH3 (ml) nHCl nNH3 ζη (νC) Γζ(νC) Q(KJ) ΓΖ(KJ/mol) 

100 100       

100 50       

50 100       

  

 

 

2.4   Δμνπδεηέξωζε ηζρπξνύ νμένο (HCl) κε πνιύ αζζελή βάζε (C5H5N) 

(Αλ δελ ππάξρεη ρξόλνο, είλαη πξνηηκόηεξν λα γίλεη ε εμνπδεηέξσζε ηεο ππξηδίλεο (C5H5N) κε 

ην HCl θαη όρη ηεο NH3. Ζ ππξηδίλε είλαη πνιύ πην αζζελήο βάζε θαη ε ελζαιπία 

εμνπδεηέξσζεο δηαθέξεη αηζζεηά από ηελ ελζαιπία εμνπδεηέξσζεο ηζρπξνύ νμένο κε ηζρπξή 

βάζε θαη επηηπγράλεηαη απνηειεζκαηηθόηεξα ν εθπαηδεπηηθόο ζηόρνο. ) 

 

Πίλαθαο IV  (HCl + C5H5N) 

VHCl (ml) V C5H5N (ml) nHCl n C5H5N ζη (νC) Γζ(νC) Q(KJ) ΓΖ(KJ/mol) 

100 100       

100 50       

50 100       
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2.5  Δμνπδεηέξωζε ηζρπξνύ δηπξωηηθνύ νμένο (H2SO4) κε ηζρπξή βάζε (NaOH) 

 

Πξνεηνηκαζία ηνπ πεηξάκαηνο:   

Μεηαθέξνπκε ζηνλ πάγθν εξγαζίαο δηάιπκα H2SO4 1M , δηάιπκα NaOH 3M, δύν νγθνκεηξηθέο 

θηάιεο ησλ 1000ml θαη ην δνρείν κε ην λεξό. 

ηε κηα νγθνκεηξηθή θηάιε κεηαγγίδνπκε ηα 100ml δηαιύκαηνο H2SO4 1M θαη ζπκπιεξώλνπκε 

κε λεξό κέρξη ηε ραξαγή ηεο νγθνκεηξηθήο.  

Οη καζεηέο απαληνύλ ζηα εξσηήκαηα: 

 Πόζα ml λεξνύ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε;     

 Πνηα είλαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη;   (0.1M) 

Φηηάρλνπκε ηελ εηηθέηα H2SO4 0.1M  κε ηελ επηινγή κεηνλνκαζία  

ηε άιιε νγθνκεηξηθή θηάιε κεηαγγίδνπκε ηα 100ml δηαιύκαηνο NaOH 3M θαη πξνζζέηνπκε 

900ml λεξό. 

Οη καζεηέο βξίζθνπλ ηε ζπγθέληξσζε ηνπ λένπ – αξαησκέλνπ δηαιύκαηνο. (0.3Μ)  

Όπσο πξνεγνύκελα θάλνπκε ηελ εηηθέηα NaOH 0.3M 

 

 

 

Δθηέιεζε ηνπ πεηξάκαηνο. Δπεμεξγαζία ηωλ πεηξακαηηθώλ κεηξήζεωλ: 

ε ηξία πνηήξηα δέζεο ησλ 250ml ζεξκηθά κνλσκέλα κεηαγγίδνπκε ηνπο όγθνπο ησλ 

δηαιπκάησλ πνπ θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα V θαη ζπκπιεξώλνπκε ηα θειηά κε ηηο κεηξήζεηο θαη ηηο 

ηηκέο πνπ ππνινγίδνπλ νη καζεηέο. 
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Πίλαθαο V  (H2SO4 + NaOH) 

VH2SO4 
(ml) 

VNaOH (ml) nH2SO4 nNaOH ζη (νC) Γζ(νC) Q(KJ) ΓΖ(KJ/mol) * 

100 100       

100 50       

50 100       

*Ζ ελζαιπία ζε KJ αλά mol ζρεκαηηδόκελνπ λεξνύ 

 

 

 

Επυηήζειρ: 

1. Η ελζαιπία εμνπδεηέξσζεο ηζρπξνύ νμένο κε ηζρπξή βάζε εμαξηάηαη από ηηο πνζόηεηεο 

ησλ ζσκάησλ πνπ αληηδξνύλ; 

2.  Η ελζαιπία εμνπδεηέξσζεο αζζελνύο νμένο κε ηζρπξή βάζε είλαη ίζε κε ηελ ελζαιπία 

εμνπδεηέξσζεο ηζρπξνύ νμένο κε ηζρπξή βάζε; Αλ όρη, πώο εμεγείηαη; 

3. Η εμνπδεηέξσζε είλαη θαηλόκελν ελδόζεξκν ή εμώζεξκν; 

4. Ο ηνληηζκόο είλαη θαηλόκελν ελδόζεξκν ή εμώζεξκν; 

5. Η ζεξκόηεηα πνπ εθιύεηαη εμαξηάηαη από ηηο πνζόηεηεο ησλ ζσκάησλ πνπ αληηδξνύλ; 

6. Η ελζαιπία εμνπδεηέξσζεο ηζρπξνύ νμένο κε ηζρπξή βάζε εμαξηάηαη από ην πνην είλαη 

ην ηζρπξό νμύ θαη πνηα ε ηζρπξή βάζε; 

7. Η ελζαιπία εμνπδεηέξσζεο ηζρπξνύ νμένο κε αζζελή βάζε εμαξηάηαη από ην πνηα  είλαη 

ε αζζελήο  βάζε; Πώο ην δηθαηνινγείηαη; 
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3 

ΠΟΣΔ Ο ΙΟΝΣΙΜΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΔΙ ΣΟ PH ΓΙΑΛΤΜΑΣΟ; 

Δκπιεθόκελεο γλωζηηθέο πεξηνρέο: 

Υεκεία Θεηηθήο Καηεύζπλζεο Γ Λπθείνπ. 3ν Κεθάιαην – Ηνληηθή Ηζνξξνπία. 

θνπόο θαη ζηόρνη: 

    Υξεζηκνπνηώληαο ην IrYdium ζα επαιεζεύζνπκε ην αθόινπζν ζπκπέξαζκα ηνπ 

παξαδείγκαηνο 3.4 ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ:  

   « Καηά ηη μελέηη ιονηικών διαλςμάηυν θα γπάθοςμε ηην ανηίδπαζη ιονηιζμού ηος 

νεπού, μόνο ζηην πεπίπηυζη πος έσοςμε (Η3Ο+) από ηο οξύ μικπόηεπη από 10-6 Μ  ή  

(ΟΗ-) από ηη βάζη μικπόηεπη από 10-6 Μ» 

Πνιινί καζεηέο δπζθνιεύνληαη λα ην θαηαλνήζνπλ. Ζ επίιπζε ησλ εμηζώζεσλ είλαη δύζθνιε 

θαη αλνύζηα. Υξεζηκνπνηώληαο ζηε δηδαζθαιία ην ινγηζκηθό «πεηξακαηηδόκαζηε», έζησ 

εηθνληθά, νη καζεηέο θαηαιήγνπλ κόλνη ηνπο ζην πξνεγνύκελν ζπκπέξαζκα θαη ζίγνπξα ην 

εκπεδώλνπλ απνηειεζκαηηθόηεξα.  

Σαπηόρξνλα εμνηθεηώλνληαη κε ηηο αξαηώζεηο δηαιπκάησλ θαη θαηαλννύλ ζε βάζνο ηηο 

κεηαβνιέο ησλ κεγεζώλ ΡΖ, (Ζ3Ο+), (OH-). Παξαηεξνύλ θαη εξκελεύνπλ ηηο κεηαβνιέο ηνπ ΡΖ 

θαη ησλ άιισλ κεγεζώλ δηαιύκαηνο ηζρπξνύ νμένο ή ηζρπξήο βάζεο κε ηελ αξαίσζε.     

 

3.1 Αξαίωζε όμηλνπ δηαιύκαηνο  (HCl) 

Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο: 

  Από ηα ληνπιάπηα ηνπ εηθνληθνύ εξγαζηεξίνπ βγάδνπκε δηάιπκα HCl 0.1 M, νγθνκεηξηθέο 

θηάιεο ησλ 1000 ml θαη απνζηαγκέλν λεξό γηα λα θάλνπκε ηηο δηαδνρηθέο αξαηώζεηο.  

ε νγθνκεηξηθή θηάιε ησλ 1000 ml κεηαγγίδνπκε 10 ml δηαιύκαηνο HCl 0.1 M θαη πξνζζέηνπκε 

90    ml λεξό νπόηε παξαζθεπάζακε ην δηάιπκα HCl 10-2 M. ην δηάιπκα απηό πξνζζέηνπκε 

άιια 900 ml λεξό θαη παξαζθεπάδνπκε ην δηάιπκα HCl 10-3 M. 

 Παίξλνπκε 10 ml από ην πξνεγνύκελν δηάιπκα (10-3 M) θαη αθνινπζνύκε ηελ ίδηα δηαδηθαζία,  

κέρξη λα παξαζθεπάζνπκε ην δηάιπκα κε ζπγθέληξσζε 10-6 Μ. Από εδώ θαη πέξα, επεηδή 

ρξεηαδόκαζηε πεξηζζόηεξεο κεηξήζεηο θαιό είλαη λα δηπιαζηάδνπκε θάζε θνξά ηνλ όγθν 
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ππνδηπιαζηάδνληαο ηηο ζπγθεληξώζεηο.  

Από όια ηα δηαιύκαηα πνπ παξαζθεπάδνπκε κεηξάκε ην PH θαη ηελ νιηθή ζπγθέληξσζε       

(Ζ3Ο+) νι.  Τπνινγίδνπκε ηε ζπγθέληξσζε  (Ζ3Ο+) νμ.  πνπ πξνέξρεηαη από ηνλ ηνληηζκό ηνπ 

νμένο θαη ζπκπιεξώλνπκε ηνλ Πίλαθα Η  

Ζ (Ζ3Ο+) νι , ε  (OH-) νι θαη ην ΡΖ δίλνληαη από ην ινγηζκηθό. Οη καζεηέο ππνινγίδνπλ ηηο 

(Ζ3Ο+) νμ θαη  (OH-)βαζ . ((OH-)βαζ . είλαη ε ζπγθέληξσζε ησλ OH-  πνπ πξνέξρνληαη από ηε 

δηάζηαζε ηεο βάζεο) 

(Έρεη ζπκπιεξσζεί ελδεηθηηθά ε ζηήιε κε ζπγθέληξσζε  0,5. 10-6 Μ) 

 

 

Πίλαθαο Η (δηαδνρηθέο αξαηώζεηο δηαιπκάησλ  HCl) 

πγθέληξωζε HCl (M) PH (Ζ3Ο+) νι    (Ζ3Ο+) νμ    

10-1    

10-2    

10-3    

10-4    

10-5    

10-6    

0,5. 10-6 6,28 5,19.10-7 5,0.10-7 

0,25. 10-6    

0,125. 10-6    

10-7    

10-8    
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3.2  Αξαίωζε βαζηθνύ δηαιύκαηνο (NaOH) 

Ζ ίδηα δηαδηθαζία κπνξεί λα γίλεη θαη κε δηάιπκα NaOH 0.1M. Μεηξάκε ην PH, ηελ νιηθή 

ζπγθέληξσζε (OH-) νι. , ππνινγίδνπκε ην POH,  ηε ζπγθέληξσζε  (OH-)βαζ.  πνπ πξνέξρεηαη 

από ηε δηάζηαζε ηεο βάζεο θαη ζπκπιεξώλνπκε ηνλ Πίλαθα ΗΗ. 

Πίλαθαο ΗΗ (δηαδνρηθέο αξαηώζεηο δηαιπκάησλ  NaOH) 

πγθέληξωζε NaOH (M) PH POH (OH-) νι (OH-)βαζ   

10-1     

10-2     

10-3     

10-4     

10-5     

10-6     

0,5. 10-6     

0,25. 10-6     

0,125. 10-6     

10-7     

10-8     

 

 Δξσηήζεηο: 

Να ραξαθηεξηζηνύλ ζα ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο νη πξνηάζεηο: 

1. Τδαηηθό δηάιπκα HCl ζπγθέληξσζεο 10-8 Μ ζηνπο 25νC έρεη ΡΗ = 8.  ( Δμεηάζεηο 2003) 

2. Σν ΡΗ πδαηηθνύ δηαιύκαηνο NaOH ζπγθέληξσζεο 10-8 Μ είλαη 6.       ( Δμεηάζεηο 2011) 

3. Καηά ηελ αξαίσζε δηαιύκαηνο ηζρπξνύ νμένο: 

Ι)   Απμάλεηαη ην ΡΗ θαη κεηώλεηαη ε ζπγθέληξσζε OH- 

ΙΙ)  Μεηώλεηαη ην ΡΗ θαη απμάλεηαη ε ζπγθέληξσζε Η3Ο+  

ΙΙΙ) Απμάλεηαη ην ΡΗ θαη κεηώλεηαη ε ζπγθέληξσζε Η3Ο+  

ΙV) Μεηώλεηαη ην ΡΟΗ θαη απμάλεηαη ε ζπγθέληξσζε Η3Ο+ 

V) Μεηώλεηαη ην ΡΗ θαη κεηώλεηαη ε ζπγθέληξσζε Η3Ο+ 

VI) Μεηώλεηαη ην ΡΟΗ, απμάλεηαη ε ζπγθέληξσζε  OH- θαη κεηώλεηαη ε ζπγθέληξσζε 

Η3Ο+ 

4. Καηά ηελ αξαίσζε δηαιύκαηνο ηζρπξήο βάζεο: 
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I) Μεηώλεηαη ην ΡΗ θαη κεηώλεηαη ε ζπγθέληξσζε Η3Ο+ 

ΙΙ) Απμάλεηαη ην ΡΟΗ θαη κεηώλεηαη ε ζπγθέληξσζε OH- 

III) Απμάλεηαη ε ζπγθέληξσζε Η3Ο+, κεηώλεηαη ην ΡΗ θαη απμάλεηαη ζπγθέληξσζε OH- 

IV)  Μεηώλεηαη ην ΡΗ θαη απμάλεηαη ε ζπγθέληξσζε Η3Ο+   
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4       

ΜΔΛΔΣΖ ΣΖ  ΔΠΙΓΡΑΖ ΣΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ ΣΙ ΤΓΚΔΝΣΡΩΔΙ ΣΩΝ ΙΟΝΣΩΝ, 

ΣΟ ΡΖ ΓΙΑΛΤΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΙ ΣΑΘΔΡΔ ΙΟΝΣΙΜΟΤ Ka, Kb, Kw 

 

Δκπιεθόκελεο γλωζηηθέο πεξηνρέο: 

Υεκεία Θεηηθήο Καηεύζπλζεο Γ Λπθείνπ. Κεθάιαην 3 – Ηνληηθή Ηζνξξνπία. 

θνπόο θαη ηόρνη:  

ηε ζειίδα 102 ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ αλαθέξεηαη: «Ζ Κw, όπσο γεληθώο ζπκβαίλεη ζηηο 

ζηαζεξέο ηζνξξνπίαο αξαηώλ πδαηηθώλ δηαιπκάησλ κεηαβάιιεηαη κόλν κε ηε ζεξκνθξαζία. 

Μάιηζηα απμάλεηαη κε ηε αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, θαζώο νη αληηδξάζεηο ηνληηζκνύ είλαη 

ελδόζεξκεο». Σν πώο ε ζεξκνθξαζία επεξεάδεη ηηο ζηαζεξέο Ka, Kb, Kw, ην ΡΖ, ηηο 

ζπγθεληξώζεηο ηόλησλ θ.α. είλαη δπζλόεηα ζέκαηα γηα ηνπο καζεηέο. Αξθεηνί καζεηέο 

θαηαθεύγνπλ ζηελ απνζηήζηζε θαη γξήγνξα ηα μερλνύλ, νπζηαζηηθά δελ ηα καζαίλνπλ πνηέ.    

ην ζπγθεθξηκέλν εηθνληθό πείξακα νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα δνπλ θαη λα κεηξήζνπλ 

ηηο κεηαβνιέο θαη έηζη λα επαιεζεύζνπλ θαη λα εκπεδώζνπλ θαιύηεξα απηά πνπ δηδάζθνληαη 

ζεσξεηηθά ζηνλ πίλαθα. Ζ κειέηε απηή είλαη ζρεδόλ αδύλαην λα γίλεη κε πξαγκαηηθό πείξακα 

ζην ζρνιηθό εξγαζηήξην.  

Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο:  

 Μεηαθέξνπκε πνζόηεηεο ησλ δηαιπκάησλ ζηνλ πάγθν εξγαζίαο.  

 Κάλνπκε δεμί θιηθ πάλσ ζην δηάιπκα θαη επηιέγνπκε ζεξκηθέο ηδηόηεηεο > ζεξκνθξαζία 

(πιεθηξνινγνύκε) > απνκνλσκέλν από ην πεξηβάιινλ. 

 Οη ζπγθεληξώζεηο ησλ ηόλησλ θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ βξίζθεηαη θάησ από ηηο 

κπάξεο (πάλσ δεμηά ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο), ε ζεξκνθξαζία θαη ην ΡΖ θάησ δεμηά.  

 Οη καζεηέο ζπκπιεξώλνπλ ηηο ζηήιεο κε ηηο «κεηξήζεηο» θαη ππνινγίδνπλ ηηο ζηαζεξέο 

ηνληηζκνύ ζηηο δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο. 

 πγθξίλνπλ ηηο ηηκέο, εξκελεύνπλ θαη απαληνύλ ζηηο εξσηήζεηο. 
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4.1   Δπίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηνλ ηνληηζκό ηνπ H2O  

1ν Πείξακα 

ε πνηήξη δέζεο πξνζζέηνπκε θάπνηα πνζόηεηα, έζησ 200ml, λεξνύ. ηε ζπλέρεηα κε δεμί θιηθ 

ζην πνηήξη επηιέγνπκε ζεξκηθέο ηδηόηεηεο , ζεξκνθξαζία θαη απνκνλσκέλν από ην πεξηβάιινλ. 

Καηαγξάθνπκε ηηο κεηξήζεηο  θαη ζπκπιεξώλνπκε  ηνλ Πίλαθα I. 

 

Πίλαθαο Η   (H2O) 

Θεξ/ζία νC PH (H3O+) M (OH-) M Kw 

40     

25     

10     

 

 

2ν Πείξακα 

ην πνηήξη δέζεο κε ην λεξό, επηιέγνπκε ζεξκηθέο ηδηόηεηεο θαη παύνπκε ηελ εληνιή «κνλσκέλν 

από ην πεξηβάιινλ».  ύληνκα ζα απνθηήζεη ηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 25νC. 

Μεηαθέξνπκε ην πνηήξη πάλσ από ην ιύρλν. Με ηα βέιε πνπ εκθαλίδνληαη, αλάβνπκε ην ιύρλν 

θαη απμνκεηώλνπκε ηελ έληαζε ηεο θιόγαο. Παξαηεξνύκε ηηο κεηαβνιέο ηνπ ΡΖ, θαη ησλ 

ζπγθεληξώζεσλ ηόλησλ θαη κνξίσλ θαζώο κεηαβάιιεηαη ε ζεξκνθξαζία.  

Δξσηήζεηο: 

 Ση παξαηεξείηε γηα ηηο ζπγθεληξώζεηο  (H3O+), (OH-) θαη γηα ηελ Kw ; 

 Ση θαηλόκελν είλαη ν ηνληηζκόο ηνπ λεξνύ ελδόζεξκν ή εμώζεξκν; 

 Σν PH θαζαξνύ λεξνύ είλαη 7.3. Πσο εμεγείηαη απηό; 

 ηνπο 80νC ην θαζαξό λεξό είλαη όμηλν, βαζηθό ή νπδέηεξν; (Δμεηάζεηο .2013) 

 ηνπο 80νC ην θαζαξό λεξό έρεη ΡΗ κεγαιύηεξν ηνπ 7, 7 ή κηθξόηεξν ηνπ 7; Να 

αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

 ηνπο 15νC, ζην θαζαξό λεξό, νη ζπγθεληξώζεηο ησλ ηόλησλ  H3O+ θαη OH- είλαη ίζεο ή 

όρη θαη γηαηί; 
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4.2   Δπίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην PH δηαιύκαηνο NaCl θαη ζύγθξηζε κε ηα 

πξνεγνύκελα. 

1ν Πείξακα 

Γηα λα παξαζθεπάζνπκε δηάιπκα NaCl 0,1Μ εξγαδόκαζηε σο εμήο: Μεηαθέξνπκε από ην 

ληνπιάπη πνπ πεξηέρεη ηα ζηεξεά ζηνλ πάγθν εξγαζίαο ην NaCl. Δπίζεο κεηαθέξνπκε ην δπγό 

κηα θάςα δύγηζεο  θαη κία νγθνκεηξηθή θηάιε ησλ 1000ml. Σνπνζεηνύκε ηελ θάςα δύγηζεο ζην 

δπγό θαη κεδελίδνπκε. Μεηαθηλνύκε ην δνρείν κε ην NaCl πάλσ από ηελ θάςα δύγηζεο θαη 

πξνζζέηνπκε 5.85 g ζηεξενύ NaCl. ηε ζπλέρεηα ην κεηαθέξνπκε ζηελ νγθνκεηξηθή θηάιε θαη 

πξνζζέηνπκε θαη 1000ml Ζ2Ο.  Με δεμί θιηθ ζηελ νγθνκεηξηθή θηάιε επηιέγνπκε ζεξκηθέο 

ηδηόηεηεο , ζεξκνθξαζία θαη απνκνλσκέλν από ην πεξηβάιινλ. πκπιεξώλνπκε ηνλ Πίλαθα ΗΗ. 

Πίλαθαο ΗΗ   (NaCl) 

Θεξ/ζία νC PH (H3O+) M (OH-) M Kw (Na+) M (Cl-) M 

40       

25       

10       

 

 2ν Πείξακα 

Μεηαγγίδνπκε 200 ml δηαιύκαηνο από ηελ θσληθή θηάιε ζε πνηήξη δέζεο. Φξνληίδνπκε λα κελ 

είλαη κνλσκέλν από ην πεξηβάιινλ. Μεηαθέξνπκε ην πνηήξη πάλσ από ην ιύρλν. Με ηα βέιε 

πνπ εκθαλίδνληαη, αλάβνπκε ην ιύρλν θαη απμνκεηώλνπκε ηελ έληαζε ηεο θιόγαο. 

Παξαηεξνύκε ηηο κεηαβνιέο ηνπ ΡΖ, θαη ησλ ζπγθεληξώζεσλ ηόλησλ θαη κνξίσλ κε ηε κεηαβνιή 

ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

Δξσηήζεηο: 

 Η παξνπζία ηνπ NaCl επεξεάδεη ην PH; 

 Η Kw επεξεάδεηαη από ην NaCl; 

 Γηαηί νη ζπγθεληξώζεηο  (Na+) θαη (Cl-) δελ κεηαβάιινληαη; 

 Αλαθεξόκελνη ζε δηάιπκα NaCl ζηνπο 70oC: 1) ην ΡΗ ηνπ δηαιύκαηνο είλαη κεγαιύηεξν 

ηνπ 7, 7 ή κηθξόηεξν ηνπ 7;      2) Σν δηάιπκα είλαη όμηλν, νπδέηεξν ή βαζηθό;  3) Δίλαη νη 

ζπγθεληξώζεηο ησλ ηόλησλ  H3O+ θαη OH- ίζεο ή όρη θαη γηαηί; 
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 4.3  Δπίδξαζε ηε ζεξκνθξαζία  ηνλ ηνληηζκό αζζελνύο νμένο, έζηω HCN 

ην ληνπιάπη κε ηα αζζελή νμέα ππάξρεη δηάιπκα HCN 1M, ην επηιέγνπκε θαη ην κεηαθέξνπκε 

ζηνλ πάγθν εξγαζίαο. Αθνινπζώληαο ηελ πξνεγνύκελε δηαδηθαζία ζπκπιεξώλνπκε ηνλ 

Πίλαθα III. 

Πίλαθαο ΗΗΗ     (HCN) 

Θεξ/ζία νC PH (H3O+) M (OH-) M Kw (HCN) M (CN-) M Ka 

40        

25        

10        

Δξσηήζεηο: 

 Η  Kw επεξεάδεηαη από ηελ παξνπζία ηνπ HCN; 

 Πσο κεηαβάιιεηαη ε Ka ηνπ HCN κε ηε κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο;  

 Ο ηνληηζκόο ηνπ HCN είλαη θαηλόκελν εμώζεξκν ή ελδόζεξκν; Πσο πξνθύπηεη απηό από 

ηηο ηηκέο ηεο Ka πνπ ππνινγίζαηε; 

 

 

4.4   Δπίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηνλ ηνληηζκό αζζελνύο βάζεο, έζηω ΝΖ3 

ην ληνπιάπη κε ηα αζζελή νμέα ππάξρεη δηάιπκα ΝΖ3 1M, ην επηιέγνπκε θαη ην κεηαθέξνπκε 

ζηνλ πάγθν εξγαζίαο. Αθνινπζώληαο ηελ πξνεγνύκελε δηαδηθαζία ζπκπιεξώλνπκε ηνλ 

Πίλαθα IV. 

Πίλαθαο IV   (NH3) 

Θεξ/ζία νC PH (H3O+) M (OH-) M Kw (NH3) M (NH4
+) M Kb 

40        

25        

10        
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Δξσηήζεηο: 

 Η  Kw επεξεάδεηαη από ηελ παξνπζία ηεο NH3; 

 Πσο κεηαβάιιεηαη ε Kb ηεο NH3  κε ηε κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο;   

 

4.5   Δπίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην PH δηαιύκαηνο ηζρπξνύ νμένο, έζηω HCl 

ην ληνπιάπη κε ηα ηζρπξά  νμέα ππάξρεη δηάιπκα HCl 1M, ην επηιέγνπκε θαη ην κεηαθέξνπκε 

ζηνλ πάγθν εξγαζίαο. Αθνινπζώληαο ηελ πξνεγνύκελε δηαδηθαζία ζπκπιεξώλνπκε ηνλ 

Πίλαθα V. 

Πίλαθαο V    (HCl) 

Θεξ/ζία νC PH (H3O+) M (OH-) M Kw (Cl-) M 

40      

25      

10      

 

 Ση παξαηεξείηε γηα ηε ζπγθέληξσζε (Cl-) θαη πσο ην εμεγείηε; 

 

4.6   Δπίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην PH δηαιύκαηνο ηζρπξήο βάζεο, έζηω NaOH  

ην ληνπιάπη κε ηηο ηζρπξέο βάζεηο ππάξρεη δηάιπκα NaOH 1M, ην επηιέγνπκε θαη ην 

κεηαθέξνπκε ζηνλ πάγθν εξγαζίαο. Αθνινπζώληαο ηελ πξνεγνύκελε δηαδηθαζία 

ζπκπιεξώλνπκε ηνλ Πίλαθα VI. 

Πίλαθαο VI   (NaOH) 

Θεξ/ζία νC PH (H3O+) M (OH-) M Kw (Na+) M 

40      

25      

10      

 

 Ση παξαηεξείηε γηα ηε ζπγθέληξσζε (Na+)  θαη πσο ην εμεγείηε; 
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Δξσηήζεηο: 

1. Με ηε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο πξνο πνηα θαηεύζπλζε κεηαηνπίδεηαη κηα 

αληίδξαζε ηνληηζκνύ; 

2. Πσο κεηαβάιιεηαη ν βαζκόο ηνληηζκνύ κε ηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο; 

3. Οη ζηαζεξέο Ka, Kb θαη Kw πσο κεηαβάιινληαη κε ηελ απμνκείσζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο; 

4. Γηαηί ζηα δηαιύκαηα HCl, NaCl θαη NaOH νη ζπγθεληξώζεηο (Na+) θαη (Cl-) δελ 

κεηαβάιινληαη κε ηε κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο;  

5. Μπνξεί ην PH δηαιύκαηνο λα είλαη κηθξόηεξν ηνπ 0 θαη κεγαιύηεξν ηνπ 14; 

6. Δίλαη δπλαηό ην PH νπδέηεξνπ δηαιύκαηνο λα είλαη κεγαιύηεξν ή κηθξόηεξν ηνπ 7 

θαη ζε πνηεο πεξηπηώζεηο;  

7. Να ραξαθηεξηζηνύλ ζα ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο νη πξνηάζεηο:  

Α) ηε ζεξκνθξαζία  37oC ηα νπδέηεξα πδαηηθά δηαιύκαηα έρνπλ ΡΗ κηθξόηεξν ηνπ 7.        

(Δμεηάζεηο 2002) 

Β) Η ηηκή ηεο ζηαζεξάο ηνληηζκνύ ηνπ λεξνύ Kw απμάλεηαη κε ηελ αύμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο.                                                                                       (Δμεηάζεηο 2009) 

Γ) Σν ΡΗ ηνπ θαζαξνύ λεξνύ εμαξηάηαη από ηε ζεξκνθξαζία.              (Δμεηάζεηο 2009) 

Γ) Δπεηδή ε αληίδξαζε ηνληηζκνύ είλαη ελδόζεξκε, ε ηηκή ηεο ζηαζεξάο ηνληηζκνύ Ka 

ελόο αζζελνύο νμένο κεηώλεηαη κε ηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο.    (Δμεηάζεηο 2004) 

Δ) Σν θαζαξό H2O ζηνπο 80νC είλαη όμηλν. Να αηηηνινγεζεί ε απάληεζε.                                 

                                                                                                            (Δμεηάζεηο 2013) 

Σ) Με ηε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο πδαηηθνύ δηαιύκαηνο NaCl ην δηάιπκα γίλεηαη 

βαζηθό. Να αηηηνινγεζεί ε απάληεζε.    

 

8. ∆ίλεηαη αξαηό πδαηηθό δηάιπκα αζζελνύο νμένο ΗΑ, ζεξκνθξαζίαο 25νC. Να  

πξνβιέςεηε αλ ν βαζκόο ηνληηζκνύ ηνπ νμένο ΗΑ απμάλεηαη, κεηώλεηαη ή παξακέλεη 

ζηαζεξόο όηαλ:  

i. Eιαηησζεί ε ζεξκνθξαζία ηνπ δηαιύκαηνο ρσξίοκεηαβνιή ηνπ όγθνπ ηνπ.  

ii. Πξνζηεζεί ίζνο όγθνο δηαιύκαηνο NaCl ζεξκνθξαζίαο 25νC.  

iii. Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο.                                               (Δμεηάζεηο 2008) 
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4.7  Δπίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην PH ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο NH3/NH4Cl 

 

Θα κειεηήζνπκε «πεηξακαηηθά» ην πώο κεηαβάιιεηαη ην ΡΖ ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο κε ηε 

κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο. ην ινγηζκηθό δελ ππάξρνπλ έηνηκα ξπζκηζηηθά δηαιύκαηα. Θα ην 

παξαζθεπάζνπλ νη καζεηέο από ηα δηαζέζηκα αληηδξαζηήξηα. ην θεθάιαην 5  

αληηκεησπίδνληαη όιεο νη πεξηπηώζεηο παξαζθεπήο ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο.  

Θεσξνύκε Kb NH3 =2.10-5 νπόηε γίλνληαη ζρεηηθά εύθνια νη πξάμεηο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνθύπηνπλ ππνινγηζηηθά είλαη θνληά κε απηά πνπ δίλεη ην ινγηζκηθό . Γίλεηαη log2=0.3  

 

Γηαιύκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε: 

ηνλ πάγθν εξγαζίαο κεηαθέξνπκε δηαιύκαηα  NaOH 1Μ  θαη  ΝΖ3 1Μ από κηα  θσληθή θηάιε 

ηνπ  κε πεξηερόκελν 100 ml.  

ε θελή άιιε θσληθή θηάιε παξαζθεπάδνπκε δηάιπκα NH4Cl 0.5M αλακηγλύνληαο ίζνπο 

όγθνπο έζησ 50ml δηαιπκάησλ HCl 1M θαη NH3 1M θαη γξάθνπκε ηελ εηηθέηα ηνπ. 

Παξαζθεπή ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο: 

ε πνηήξη δέζεο ησλ 250ml πξνζζέηνπκε 75ml δηαιύκαηνο NH4Cl 0.5M  θαη 25ml δηαιύκαηνο 

NaOH 1M  . Έηζη πξνθύπηεη ην ξπζκηζηηθό δηάιπκα Γ. 

Οη καζεηέο ππνινγίδνπλ κε ηε γλσζηή κεζνδνινγία ην ΡΗ ηνπ δηαιύκαηνο απηνύ ζηνπο 25νC. 

(9,6) 

Απνκνλώλνπκε ζεξκηθά από ην πεξηβάιινλ ην πνηήξη δέζεο θαη ην θάλνπκε ζεξκηδόκεηξν. 

(Γεμί θιηθ πάλσ ζην πνηήξη δέζεο, επηιέγνπκε ζεξκηθέο ηδηόηεηεο , ζεξκνθξαζία 

(πιεθηξνινγνύκε) , απνκνλσκέλν από ην πεξηβάιινλ) 

πκπιεξώλνπκε ηνλ αθόινπζν πίλαθα V κε ηηο ζπγθεληξώζεηο ησλ (ΟΖ-) θαη ηηο ηηκέο ηνπ ΡΖ 

ζε δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο. Αθνύ απνκνλώζακε ζεξκηθά ην πνηήξη δέζεο θάζε θνξά 

κεηαβάιινπκε ηε ζεξκνθξαζία πιεθηξνινγώληαο ηε λέα ηηκή θαη θάλνπκε αξηζηεξό θιηθ. 
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Πίλαθαο V (Μεηαβνιή ηνπ ΡΖ ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο NH3/NH4Cl κε ηε ζεξκνθξαζία) 

 

Θεξκνθξαζία νC (OH-) M PH 

60   

40   

25   

10   

 

Δξσηήζεηο: 

1. Καζώο απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ δηαιύκαηνο, πσο κεηαβάιινληαη ε (OH-) θαη ην PH 

ηνπ δηαιύκαηνο; 

2. Αλ δερζνύκε όηη δε δηαζηέιιεηαη ν όγθνο ηνπ δηαιύκαηνο νη αξρηθέο ζπγθεληξώζεηο 

Cβάζεο θαη Cνμένο κεηαβάιινληαη; 

3. Μεηαβάιιεηαη ν ιόγνο Cβάζεο/Cνμένο αθόκε θαη αλ δερζνύκε όηη έρνπκε δηαζηνιή ηνπ 

όγθνπ; 

4. Πσο εμεγείηαη ε κεηαβνιή ηεο (OH-) θαη ηνπ ΡΖ ηνπ δηαιύκαηνο; Πνην κέγεζνο 

κεηαβάιιεηαη, πσο θαη γηαηί;  
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5 

ΜΔΛΔΣΖ ΣΖ ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΣΩΝ ΜΔΓΔΘΩΝ C, PH, POH, (H3O+) , nH3O+ , (OH-),  nOH-,  α 

ΜΔ ΣΖΝ ΑΡΑΙΩΖ ΣΟΤ ΓΙΑΛΤΜΑΣΟ 

Δκπιεθόκελεο γλωζηηθέο πεξηνρέο: 

Υεκεία Θεηηθήο Καηεύζπλζεο Γ Λπθείνπ, Ηνληηθή Ηζνξξνπία  

 

θνπόο θαη ζηόρνη: 

Πάξα πνιύ ζπρλά νη καζεηέο θαινύληαη λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο ή λα επηιύζνπλ 

αζθήζεηο κε αξαίσζε. Σηο θξάζεηο «πξνζηίζεηαη λεξό ή πνιιαπιαζηάδεηαη ν όγθνο κε 

πξνζζήθε λεξνύ ή αξαηώλεηαη έσο όηνπ …..θ.ι.π.» ηηο ζπλαληνύλ ζε πάξα πνιιά 

πξνβιήκαηα. Παξάιιεια ηνπο δεηείηαη λα ππνινγίζνπλ θάπνηα κεγέζε ή λα βξνπλ ηε ζρέζε 

θάπνηνπ κεγέζνπο (ζπγθέληξσζε, βαζκόο ηνληηζκνύ, ΡΖ  θ.α.) ζην αξρηθό θαη ζην αξαησκέλν 

δηάιπκα. ηηο πξνηεηλόκελεο εδώ “εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο” κειεηώληαη νη κεηαβνιέο όισλ ησλ 

κεγεζώλ, ζρεδόλ όισλ ησλ πεξηπηώζεσλ αξαηώζεσλ  δηαιπκάησλ ηεο δηδαθηέαο – εμεηαζηέαο 

ύιεο.  

Οη καζεηέο πεηξακαηίδνληαη εηθνληθά θαη παξάιιεια επηιύνπλ πξνβιήκαηα ζαλ απηά πνπ 

ηίζεληαη ζηηο Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο. Με ηνλ ηξόπν απηό γίλεηαη πεξηζζόηεξν επράξηζηε ε 

δηδαζθαιία θαη πην απνηειεζκαηηθή ε εκβάζπλζε θαη ε θαηαλόεζε ηεο εμεηαζηέαο ύιεο.  

Αλ δερηνύκε Ka CH3COOH = Kb NH3 = 2.10-5 , νη ηηκέο πνπ πξνθύπηνπλ ππνινγηζηηθά κε ηηο 

“πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο” είλαη πνιύ θνληηλέο. Έηζη δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο  καζεηέο 

”πεηξακαηηδόκελνη” λα επαιεζεύνπλ απηά πνπ ππνινγίδνπλ θαη αληίζηξνθα.  

 

Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο: 

Μεηαθέξνπκε ζηνλ πάγθν εξγαζίαο ηα δηαιύκαηα θαη ηα ζθεύε πνπ ρξεηαδόκαζηε. ε έηνηκν 

δηάιπκα ή ζε δηάιπκα πνπ παξαζθεπάδνπκε εκείο πξνζζέηνπκε λεξό (αξαηώλνπκε) θαη 

κεηξάκε ηηο ηηκέο ηνπ ΡΖ θαη ησλ ζπγθεληξώζεσλ ηόλησλ θαη κνξίσλ γηα λα ζπκπιεξώζνπκε 

ηα θειηά ησλ πηλάθσλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο κεηξεζείζεο (Μεηξ/ζα) ηηκέο.  Ο ηξόπνο 

παξαζθεπήο ησλ δηαιπκάησλ πεξηγξάθεηαη ζηελ θάζε πεξίπησζε ή δίλεηαη ζαλ ππνινγηζηηθή 

άζθεζε επίιπζεο γηα ηνπο καζεηέο.                                                                                                                                              

Οη καζεηέο ππνινγίδνπλ ηα κεγέζε πνπ δεηνύληαη θαη ζπκπιεξώλνπλ ηνπο πίλαθεο κε ηηο 

ππνινγηζζείζεο (Τπνι/ζα) ηηκέο.                                                                                       

Παξαηεξνύλ, ζπγθξίλνπλ, κειεηνύλ θαη εξκελεύνπλ  ηηο κεηαβνιέο ησλ κεγεζώλ θαζώο 

αξαηώλεηαη έλα δηάιπκα .                                                                      

  Απαληνύλ ζηηο εξσηήζεηο θαη επηιύνπλ ηηο αζθήζεηο. 
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5.1  Αξαίωζε δηαιύκαηνο HCl (ηζρπξνύ νμένο). 

Από ην ληνπιάπη κε ηα ηζρπξά νμέα κεηαθέξνπκε ζηνλ πάγθν εξγαζίαο δηάιπκα HCl 0,1Μ 

(είλαη ην δηάιπκα Γ). Δπίζεο κεηαθέξνπκε ην δνρείν κε ην απνζηαγκέλν λεξό θαη κηα 

νγθνκεηξηθή θηάιε ησλ 1000 ml. 

Μεηαγγίδνπκε 10 ml δηαιύκαηνο Γ ζηελ νγθνκεηξηθή θηάιε θαη νλνκάδνπκε Γ1 απηό ην 

δηάιπκα. 

Με αξηζηεξό θιηθ πάλσ ζηε νγθνκεηξηθή θηάιε κεηξάκε ην ΡΖ θαη ηηο ζπγθεληξώζεηο  (H3O+), 

(Cl-) , (OH-)  ηνπ Γ1.  Με ηνλ ίδην ηξόπν παίξλνπκε ηηο κεηξήζεηο όισλ ησλ δηαιπκάησλ πνπ 

παξαζθεπάδνπκε ζηε ζπλέρεηα.  πκπιεξώλνπκε ηα αληίζηνηρα θειηά ηνπ πίλαθα Η .  

ηα 10 ml ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 πνπ βξίζθνληαη ζηελ νγθνκεηξηθή θηάιε πξνζζέηνπκε 90 ml λεξό 

θαη πξνθύπηεη ην δηάιπκα Γ2. Μεηξάκε θαη ζπκπιεξώλνπκε ηα θειηά κε ηελ κεηξεζείζα ηηκή. 

Οκνίσο θαη ζην δηάιπκα Γ3 πνπ παξαζθεπάδεηαη κε πξνζζήθε 900 ml λεξνύ ζηα 100 ml ηνπ 

Γ2. 

Οη καζεηέο ππνινγίδνπλ θαη ζπκπιεξώλνπλ ηα θειηά πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξσζνύλ κε ηηο 

ππνινγηζζείζεο ηηκέο. Με nH3O+ ζπκβνιίδνληαη ηα mol ησλ ηόλησλ H3O+ θαη ππνινγίδνληαη από 

ηε ζρέζε  nH3O+=(H3O+).V,  όπνπ V ν όγθνο ηνπ δηαιύκαηνο ζε L. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία 

ππνινγίδνληαη ηα mol ησλ ηόλησλ OH- θαη ησλ ηόλησλ Cl-. 

Πίλαθαο Η (αξαίσζε δηαιύκαηνο ηζρπξνύ νμένο - HCl) 

 

 Γ Γ1 Γ2 Γ3 

V (ml)  10 100 1000 

 Τπνι/ζα Μεηξ/ζα Τπνι/ζα Μεηξ/ζα Τπνι/ζα Μεηξ/ζα Τπνι/ζα Μεηξ/ζα 

C M 0,1 -  -  -  - 

PH         

POH         

(H3O+)         

nH3O+  -  -  -  - 

(Cl-)         

nCl-  -  -  -  - 

(OH-)         

nOH-         

α         

 



 

      
 

35 

 

 

Δξσηήζεηο: 

I. Καηά ηελ αξαίσζε δηαιύκαηνο ηζρπξνύ νμένο: 

1. Πσο κεηαβάιιεηαη ην ΡΗ θαη γηαηί; ε πνηα ηηκή ηείλεη; 

2. Πσο κεηαβάιιεηαη ε ζπγθέληξσζε ησλ ηόλησλ (H3O+) θαη ε ζπγθέληξσζε ησλ ηόλησλ 

(OH-); Πνηεο ζα είλαη νη ηειηθέο ηηκέο ηνπο κε άπεηξε αξαίσζε; 

3. Σα mol ησλ ηόλησλ νμσλίνπ nH3O+ κεηαβάιινληαη; Να αηηηνινγήζεηε. 

4. Μεηαβάιιεηαη ν βαζκόο ηνληηζκνύ ηζρπξνύ νμένο θαηά ηελ αξαίσζε ηνπ δηαιύκαηνο; 

Πνηα ε ηηκή ηνπ; 

5. Ση παξαηεξείηε γηα ηηο ηηκέο πνπ κεηξήζαηε – ππνινγίζαηε ησλ δηαιπκάησλ Γ θαη Γ1; 

Να αηηηνινγήζεηε. 

 

II. Να ραξαθηεξίζεηε ζαλ ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο: 

1. Καηά ηε αξαίσζε δηαιύκαηνο HNO3 ην ΡΗ ηνπ δηαιύκαηνο απμάλεηαη γηαηί ειαηηώλεηαη ν 

αξηζκόο ησλ ηόλησλ H3O+ πνπ βξίζθνληαη ζην δηάιπκα. 

2. Καηά ηε αξαίσζε δηαιύκαηνο HClO4 ν βαζκόο ηνληηζκνύ ηνπ απμάλεηαη δηόηη ειαηηώλεηαη 

ε ζπγθέληξσζή ηνπ. 

3. Τδαηηθό δηάιπκα HNO3 (Γ1), όγθνπ V, αξαηώλεηαη ζε ηξηπιάζην όγθν 4V θαη πξνθύπηεη 

δηάιπκα (Γ2). Η ζρέζε ησλ  ζπγθεληξώζεσλ ησλ ηόλησλ νμσλίνπ ζηα δπν δηαιύκαηα 

είλαη: (H3O+)1 = 1/4 (H3O+)2. ( Όπνπ  (H3O+)1 θαη (H3O+)2 νη ζπγθεληξώζεηο ζηα 

δηαιύκαηα Γ1 θαη Γ2 αληίζηνηρα) 

 

 

5.2   Αξαίωζε δηαιύκαηνο CH3COOH (αζζελνύο νμένο). 

 

Μεηαθέξνπκε ζηνλ πάγθν εξγαζίαο, από ην ληνπιάπη πνπ έρεη ηα αζζελή νμέα, 100 ml 

δηαιύκαηνο CH3COOH 1Μ (δηάιπκα Γ). Μεηαγγίδνπκε 1 ml από ην Γ ζε νγθνκεηξηθή θηάιε θαη 

πξνζζέηνληαο 9 ml λεξό θηηάρλνπκε ην δηάιπκα Γ1. Με πξνζζήθε 90 ml λεξνύ ζηα 10 ml ηνπ 

Γ1 παξαζθεπάδνπκε ην Γ2. Πξνζζέηνπκε ζην Γ2 900 ml λεξό θαη θηηάρλνπκε ην Γ3.  

Πξηλ αξαηώζνπκε θάπνην δηάιπκα κεηξάκε ηα κεγέζε πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα ζπκπιεξσζεί ν 

πίλαθαο ΗΗ θαη θαηαγξάθνπκε ηηο ηηκέο ζηα θειηά πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο κεηξεζείζεο ηηκέο.  

Σα ππόινηπα θειηά ζπκπιεξώλνληαη ππνινγηζηηθά από ηνπο καζεηέο. ηνλ πίλαθα απηό 

ππνινγίδεηαη επηπιένλ θαη ε ζηαζεξά ηνληηζκνύ Ka ηνπ νμένο. Μεηαμύ ησλ ηηκώλ πνπ 

«κεηξάκε» θαη απηώλ πνπ ππνινγίδνπκε είλαη θπζηθό λα ππάξρεη κηα κηθξή απόθιηζε. 

(Γερόκαζηε, γηα επθνιία ζηηο πξάμεηο, όηη Ka CH3COOH=2.10-5 ) 
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Πίλαθαο ΗΗ (αξαίσζε δηαιύκαηνο αζζελνύο νμένο - CH3COOH) 

 Γ Γ1 Γ2 Γ3 

V (ml) 1 10 100 1000 

 Τπνι/ζα Μεηξ/ζα Τπνι/ζα Μεηξ/ζα Τπνι/ζα Μεηξ/ζα Τπνι/ζα Μεηξ/ζα 

C M 1 -  -  -  - 

PH         

POH         

(H3O+)         

nH3O+  -  -  -  - 

(OH-)         

nOH-  -  -  -  - 

α  -  -  -  - 

Ka  -  -  -  - 

 

 

Δξσηήζεηο: 

1. Καηά ηελ αξαίσζε δηαιύκαηνο αζζελνύο νμένο πσο κεηαβάιιεηαη ε ζπγθέληξσζε ηόλησλ 

νμσλίνπ (H3O+), ν βαζκόο ηνληηζκνύ α θαη ην ΡΗ ηνπ δηαιύκαηνο; Να αηηηνινγήζεηε ηηο 

απαληήζεηο ζαο ππνινγηζηηθά. 

2. Καηά ηελ αξαίσζε δηαιύκαηνο αζζελνύο νμένο, ηα mol ησλ ηόλησλ νμσλίνπ nH3O+ 

κεηαβάιινληαη; Να αηηηνινγήζεηε. 

3. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο επόκελεο πξνηάζεηο ζαλ ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο: 

i) Καηά ηελ αξαίσζε δηαιύκαηνο αζζελνύο νμένο ν βαζκόο ηνληηζκνύ 

απμάλεηαη. Απηό εμεγείηαη σο εμήο: Καηά ηελ αξαίσζε πξνζζέηνπκε λεξό, ε 

ζπγθέληξσζε ηνπ λεξνύ κεγαιώλεη θαη ε ηζνξξνπία ηνληηζκνύ ηνπ αζζελνύο 

νμένο κεηαηνπίδεηαη πξνο ηα δεμηά. 

ii) Αξαηώλνληαο δηάιπκα αζζελνύο νμένο, ππό ζηαζεξή ζεξκνθξαζία, ε Ka ηνπ 

νμένο δελ κεηαβάιιεηαη.   

iii) Τδαηηθό δηάιπκα CH3CΟΟΗ (Γ1), όγθνπ V, αξαηώλεηαη ζε ηξηπιάζην όγθν 3V 

θαη πξνθύπηεη δηάιπκα (Γ2). Η ζρέζε ησλ  ζπγθεληξώζεσλ ησλ ηόλησλ 

νμσλίνπ ζηα δπν δηαιύκαηα είλαη: (H3O+)1 = 3 (H3O+)2. ( Όπνπ  (H3O+)1 θαη 
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(H3O+)2 νη ζπγθεληξώζεηο ζηα δηαιύκαηα Γ1 θαη Γ2 αληίζηνηρα) 

iv) Καηά ηελ αξαίσζε δηαιύκαηνο HCOOH (αζζελέο νμύ) ν βαζκόο ηνληηζκνύ 

ηνπ απμάλεη θαη ε ζπγθέληξσζε ησλ ηόλησλ νμσλίνπ  (H3O+)  κηθξαίλεη. 

v) Καηά ηελ αξαίσζε δηαιύκαηνο αζζελνύο νμένο ν βαζκόο ηνληηζκνύ απμάλεη 

θαη απμάλεη θαη ν αξηζκόο mol ησλ ηόλησλ νμσλίνπ   nH3O+. 

 

4.   Γηαζέηνπκε πδαηηθό δηάιπκα CH3CΟΟΗ ∆1,  όγθνπ  V1 θαη βαζκνύ ηνληηζκνύ α1. Σν    

δηάιπκα ∆1 αξαηώλεηαη κε λεξό ίδηαο ζεξκνθξαζίαο θαη πξνθύπηεη δηάιπκα ∆2, όγθνπ V2  θαη 

βαζκνύ ηνληηζκνύ α2  

α. Γηα ηνπο βαζκνύο ηνληηζκνύ α1 θαη α2 ηζρύεη:   

1)  α1 < α2          2) α1 > α2     3) α1 = α2 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή από ηηο παξαπάλσ ζρέζεηο.   

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

β. ην δηάιπκα ∆1 πξνζηίζεηαη ζηεξεό CH3CΟΟΝa, ρσξίο λα κεηαβιεζνύλ ν όγθνο θαη ε 

ζεξκνθξαζία ηνπ δηαιύκαηνο, θαη πξνθύπηεη δηάιπκα ∆3  κε βαζκό ηνληηζκνύ α3.  

Ο βαζκόο ηνληηζκνύ α3 είλαη κηθξόηεξνο,  κεγαιύηεξνο ή ίζνο κε ηνλ βαζκό ηνληηζκνύ α1 ηνπ 

δηαιύκαηνο ∆1;                                                                                              (Δμεηάζεηο  2009) 

 

 

 

 

 

5.3   Αξαίωζε δηαιύκαηνο ΝαΟΖ (ηζρπξήο βάζεο) 

Από ην ληνπιάπη κε ηηο ηζρπξέο βάζεηο κεηαθέξνπκε ζηνλ πάγθν εξγαζίαο δηάιπκα ΝαΟΖ 

0,1Μ (είλαη ην δηάιπκα Γ). Μεηαγγίδνπκε 10 ml δηαιύκαηνο Γ ζηελ νγθνκεηξηθή θηάιε θαη 

νλνκάδνπκε Γ1 απηό ην δηάιπκα. ηα 10 ml ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

νγθνκεηξηθή θηάιε πξνζζέηνπκε 90 ml λεξό θαη πξνθύπηεη ην δηάιπκα Γ2. Οκνίσο θαη ζην 

δηάιπκα Γ3 πνπ παξαζθεπάδεηαη κε πξνζζήθε 900 ml λεξνύ ζηα 100 ml ηνπ Γ2.  

Πξηλ από θάζε αξαίσζε παίξλνπκε ηηο κεηξήζεηο ηνπ δηαιύκαηνο γηα λα ζπκπιεξώζνπκε ηνλ 

πίλαθα ΗΗΗ. 
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Πίλαθαο ΗΗΗ (αξαίσζε δηαιύκαηνο ηζρπξήο βάζεο - ΝαΟΖ) 

 

 Γ Γ1 Γ2 Γ3 

V (ml)  10 100 1000 

 Τπνι/ζα Μεηξ/ζα Τπνι/ζα Μεηξ/ζα Τπνι/ζα Μεηξ/ζα Τπνι/ζα Μεηξ/ζα 

C M 0,1 -  -  -  - 

PH         

POH         

(H3O+)         

nH3O+  -  -  -  - 

(Να+)         

nΝα+  -  -  -  - 

(OH-)         

nOH-         

α         

 

 

 

 

Δξσηήζεηο:  

I. Καηά ηελ αξαίσζε δηαιύκαηνο ηζρπξήο βάζεο: 

1. Πσο κεηαβάιινληαη ην ΡΗ θαη ην POH; ε πνηα ηηκή ηείλνπλ; 

2. Πσο κεηαβάιιεηαη ε ζπγθέληξσζε ησλ ηόλησλ (H3O+) θαη ε ζπγθέληξσζε ησλ ηόλησλ 

(OH-); Πνηεο ζα είλαη νη ηειηθέο ηηκέο ηνπο κε άπεηξε αξαίσζε; 

3. Σα mol ησλ ηόλησλ nΟΗ-  κεηαβάιινληαη; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.. 

4. Μεηαβάιιεηαη ν βαζκόο δηάζηαζεο ηνπ ΝαΟΗ θαηά ηελ αξαίσζε ηνπ δηαιύκαηνο; 

Πνηα ε ηηκή ηνπ; 

5. Πσο κεηαβάιινληαη ηα mol ησλ ηόλησλ λαηξίνπ nΝα+ θαη πσο ε ζπγθέληξσζε ησλ 

ηόλησλ απηώλ (Να+); 

6. Ση παξαηεξείηε γηα ηηο ηηκέο πνπ κεηξήζαηε – ππνινγίζαηε ησλ δηαιπκάησλ Γ θαη 

Γ1; Να αηηηνινγήζεηε. 
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5.4   Αξαίωζε δηαιύκαηνο ΝΖ3 (αζζελνύο βάζεο) 

 

Παίξλνπκε, από ην ληνπιάπη πνπ έρεη ηηο αζζελείο βάζεηο, 100 ml δηαιύκαηνο ΝΖ3 1Μ 

(δηάιπκα Γ). Μεηαγγίδνπκε 1 ml από ην Γ ζε νγθνκεηξηθή θηάιε , πξνζζέηνπκε 9 ml λεξό  θαη 

θηηάρλνπκε ην δηάιπκα Γ1. Με πξνζζήθε 90 ml λεξνύ ζηα 10 ml ηνπ Γ1 παξαζθεπάδνπκε ην 

Γ2. Πξνζζέηνπκε ζην Γ2 900 ml λεξό θαη θηηάρλνπκε ην Γ3.  

Πξηλ αξαηώζνπκε θάπνην δηάιπκα κεηξάκε ηα κεγέζε πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα ζπκπιεξσζεί ν 

πίλαθαο ΗV θαη θαηαγξάθνπκε ηηο ηηκέο ζηα θειηά πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο κεηξεζείζεο ηηκέο.  

Σα ππόινηπα θειηά ζπκπιεξώλνληαη ππνινγηζηηθά από ηνπο καζεηέο.                                     

(Γερόκαζηε Kb NH3=2.10-5 ) 

Πίλαθαο ΗV (αξαίσζε δηαιύκαηνο αζζελνύο βάζεο - ΝΖ3) 

 

 Γ Γ1 Γ2 Γ3 

V (ml)  10 100 1000 

 Τπνι/ζα Μεηξ/ζα Τπνι/ζα Μεηξ/ζα Τπνι/ζα Μεηξ/ζα Τπνι/ζα Μεηξ/ζα 

C M 1 -  -  -  - 

PH         

POH         

(H3O+)         

nH3O+  -  -  -  - 

(OH-)         

nOH-         

α         

Kb         

 

 

Δξσηήζεηο:  

1. Καηά ηελ αξαίσζε δηαιύκαηνο αζζελνύο βάζεο: 

α)  Πσο κεηαβάιινληαη ην ΡΗ θαη ην POH; ε πνηα ηηκή ηείλνπλ; 

β)  Πσο κεηαβάιιεηαη ε ζπγθέληξσζε ησλ ηόλησλ (H3O+) θαη ε ζπγθέληξσζε ησλ ηόλησλ 

(OH-); Πνηεο ζα είλαη νη ηειηθέο ηηκέο ηνπο κε άπεηξε αξαίσζε; 

            γ) Σα mol ησλ ηόλησλ nΟΗ-  κεηαβάιινληαη; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.. 

           δ) Μεηαβάιιεηαη ν βαζκόο ηνληηζκνύ ηεο ΝΗ3 θαηά ηελ αξαίσζε  δηαιύκαηόο ηεο;  



 

      
 

40 

 

2..Πνηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ηζρύεη όηαλ πδαηηθό δηάιπκα NH3 αξαηώλεηαη κε λεξό ζε 

ζηαζεξή ζεξκνθξαζία; 

α. Η ηηκή ηεο ζηαζεξάο Kb κεηώλεηαη. 

β. Ο βαζκόο ηνληηζκνύ ηεο NH3 απμάλεηαη. 

γ. Σν ΡΗ ηνπ δηαιύκαηνο απμάλεηαη. 

δ. Η ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύκαηνο ηεο NH3 απμάλεηαη. 

                                                                                               (Δμεηάζεηο 2003) 

 

3.  Τδαηηθό δηάιπκα ΝΗ3 όγθνπ V (δηάιπκα ∆1) αξαηώλεηαη κε λεξό θαη πξνθύπηεη δηάιπκα 

όγθνπ 2V (δηάιπκα ∆2).   

 α)  Να ραξαθηεξίζεηε ηελ παξαθάησ πξόηαζε σο ζσζηή ή ιαλζαζκέλε:  

  Η ζπγθέληξσζε ησλ ηόλησλ ΟΗ- ζην δηάιπκα ∆2 είλαη δηπιάζηα από ηε   ζπγθέληξσζε ησλ 

ηόλησλ ΟΗ− ζην δηάιπκα ∆1.   Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.   

    Η ζεξκνθξαζία παξακέλεη ζηαζεξή θαη ηζρύνπλ νη γλσζηέο πξνζεγγίζεηο.   

β)  ην δηάιπκα ∆1 πξνζηίζεηαη κηθξή πνζόηεηα ζηεξενύ πδξνμεηδίνπ ηνπ λαηξίνπ (NaOH)  

ρσξίο κεηαβνιή όγθνπ θαη πξνθύπηεη δηάιπκα ∆3.   

Να ραξαθηεξίζεηε ηελ παξαθάησ πξόηαζε σο ζσζηή ή ιαλζαζκέλε:  

Η ζπγθέληξσζε ησλ ηόλησλ ΝΗ4
+ζην δηάιπκα ∆3 είλαη κεγαιύηεξε από ηε ζπγθέληξσζε ησλ 

ηόλησλ ΝΗ4
+ ζην δηάιπκα ∆1. .  

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο .  Η ζεξκνθξαζία παξακέλεη ζηαζεξή.  

                                                                                                                        (Δμεηάζεηο  2008) 
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5.5   Αξαίωζε Ρπζκηζηηθνύ Γηαιύκαηνο (CH3COOH / CH3COONa) 

Παξαζθεπή ηνπ ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο: 

Από ηα εξκάξηα πνπ πεξηέρνπλ ηα αληηδξαζηήξηα παίξλνπκε δηαιύκαηα  CH3COOH 1Μ θαη  

NaOH 1Μ. 

 Με πνηα αλαινγία όγθσλ πξέπεη λα αλακεηρζνύλ απηά ηα δηαιύκαηα γηα λα 

παξαζθεπαζηεί δηάιπκα κε ΡΗ=5 ;   (Ka=2.10-5)    (3/2) 

 Πνηνπο όγθνπο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα παξαζθεπάζνπκε 100 ml 

δηαιύκαηνο;  (60 ml, 40 ml)  

(Οη καζεηέο απαληνύλ ζηα πξνεγνύκελα εξσηήκαηα ππνινγηζηηθά, εξγαδόκελνη κε ηε 

κεζνδνινγία πνπ έρνπλ δηδαρζεί.  Απνθαζίδνπλ, κεηά από δηεξεύλεζε, όηη ην ηειηθό δηάιπκα 

Γ είλαη ξπζκηζηηθό.) 

 

«Πεηξακαηηθό κέξνο:» 

ε πνηήξη δέζεο ησλ 250 ml ξίρλνπκε 60 δηαιύκαηνο CH3COOH 1M θαη 40 ml δηαιύκαηνο 

NaOH 1M γηα λα παξαζθεπάζνπκε ην δηάιπκα Γ. 

Πξηλ αξαηώζνπκε θάπνην δηάιπκα, όπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ, κεηξάκε ην ΡΖ θαη ηηο 

ζπγθεληξώζεηο γηα λα ζπκπιεξώζνπκε ηνύο πίλαθεο V , V1 θαη V2. 

Μεηαγγίδνπκε 20 ml ηνπ δηαιύκαηνο Γ ζηελ νγθνκεηξηθή θηάιε ησλ 1000 ml, έζησ όηη είλαη ην 

δηάιπκα Γ1. Πξνζζέηνπκε ζηα 20 ml ηνπ Γ1 180 ml Ζ2Ο θαη παξαζθεπάδνπκε ην δηάιπκα Γ2. 

ηε ζπλέρεηα πξνζζέηνπκε κέρξη ηε ραξαγή ηεο νγθνκεηξηθήο H2O θαη θηηάρλνπκε ην Γ3. 

ε θελή νγθνκεηξηθή θηάιε κεηαγγίδνπκε 1 ml ηνπ δηαιύκαηνο Γ3, πξνζζέηνπκε 9 ml Ζ2Ο θαη 

παξαζθεπάδνπκε ην Γ4. ην Γ4 πξνζζέηνπκε 90 ml Ζ2Ο γηα λα πάξνπκε ην Γ5 θαη από απηό 

κε πξνζζήθε 900 ml Ζ2Ο παίξλνπκε ην Γ6. Αθνινπζνύκε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, μεθηλώληαο κε 1 

ml ηνπ Γ6 θαη δεθαπιαζηάδνληαο θάζε θνξά ηνλ όγθν, παξαζθεπάδνπκε ηα δηαιύκαηα Γ7, Γ8, 

Γ9. 
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Πίλαθαο V (πεπεξαζκέλε αξαίσζε ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο) 

 Γ Γ1 Γ2 Γ3 

V (ml) 100 20 200 1000 

 Τπνι/ζα Μεηξ/ζα Τπνι/ζα Μεηξ/ζα Τπνι/ζα Μεηξ/ζα Τπνι/ζα Μεηξ/ζα 

CCH3COOH   -  -  -  - 

CCH3COONa  -       

PH         

POH         

(H3O+)         

nH3O+  -  -  -  - 

(OH-)         

nOH-  -  -  -  - 

α CH3COOH  -  -  -  - 

(Na+)         

nNa+  -  -  -  - 

 

Πίλαθαο V1 (άπεηξε  αξαίσζε ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο) 

 Γ3 Γ4 Γ5 Γ6 

V (ml) 1 10 100 1000 

 Τπνι/ζα Μεηξ/ζα Τπνι/ζα Μεηξ/ζα Τπνι/ζα Μεηξ/ζα Τπνι/ζα Μεηξ/ζα 

CCH3COOH   -  -  -  - 

CCH3COONa  -       

PH         

POH         

(H3O+)         

nH3O+  -  -  -  - 

(OH-)         

nOH-  -  -  -  - 

α CH3COOH  -  -  -  - 

(Na+)         

nNa+         
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Πίλαθαο V2 – ζπλέρεηα  (άπεηξε  αξαίσζε ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο) 

 Γ6 Γ7 Γ8 Γ9 

V (ml) 1 10 100 1000 

 Τπνι/ζα Μεηξ/ζα Τπνι/ζα Μεηξ/ζα Τπνι/ζα Μεηξ/ζα Τπνι/ζα Μεηξ/ζα 

CCH3COOH   -  -  -  - 

CCH3COONa         

PH         

POH         

(H3O+)         

nH3O+  -  -  -  - 

(OH-)         

nOH-  -  -  -  - 

α CH3COOH  -  -  -  - 

(Na+)         

nNa+         

 

Δξσηήζεηο – Αζθήζεηο: 

 Να ραξαθηεξηζζνύλ ζαλ ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο νη παξαθάησ πξνηάζεηο: 

1) Όζν θαη αλ αξαησζεί έλα ξπζκηζηηθό δηάιπκα ην ΡΗ παξακέλεη ζηαζεξό. (Δμεηάζεηο 2005)   

2) Καηά ηε αξαίσζε ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο ζε ζρεηηθά κηθξά όξηα, ην ΡΗ ηνπ δηαηεξείηαη 

πξαθηηθά ζηαζεξό.                                                                                         (Δμεηάζεηο 2011)    

3) Καηά ηε αξαίσζε ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο ζε ζρεηηθά κηθξά όξηα, ε ζπγθέληξσζε (ΟΗ-), 

κεγαιώλεη. 

4) Καηά ηελ πεπεξαζκέλε αξαίσζε ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο ΝΗ3/ΝΗ4Cl ν βαζκόο ηνληηζκνύ 

ηεο ΝΗ3 απμάλεηαη, δηόηη κεηώλεηαη ε ζπγθέληξσζε, ζύκθσλα κε ην λόκν αξαίσζεο ηνπ 

Ostwalt. 

5) Καηά ηε αξαίσζε ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο CH3COOH/ CH3COONa ζε ζρεηηθά κηθξά όξηα ηα 

mol ησλ ηόλησλ nH3O+ παξακέλνπλ πξαθηηθά ζηαζεξά, δηόηη ην ΡΗ ηνπ δηαιύκαηνο δελ 

κεηαβάιιεηαη. 

6) Αλ θάπνηνπ δηαιύκαηνο ην ΡΗ δελ κεηαβάιιεηαη κε πεπεξαζκέλε αξαίσζε, ην δηάιπκα είλαη 

νπσζδήπνηε ξπζκηζηηθό. 
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5.6   Αξαίωζε Ρπζκηζηηθνύ Γηαιύκαηνο (NH3 /NH4ClO4) 

 

Παξαζθεπή ηνπ ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο:  

Οη καζεηέο απαληνύλ ζηα αθόινπζα εξσηήκαηα ππνινγηζηηθά, ζαλ λα αληηκεησπίδνπλ 

πξνβιήκαηα εμεηάζεσλ.  

 Πόζα ml δηαιύκαηνο NH31Μ θαη πόζα ml δηαιύκαηνο HClO4 10Μ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα παξαζθεπάζνπκε 1000 ml δηαιύκαηνο NH4ClO4 0.2M; Πνην 

είλαη ην ΡΗ ηνπ δηαιύκαηνο απηνύ;                                              (200ml, 20ml, 5) 

 Με πνηα αλαινγία όγθσλ πξέπεη λα αλακηρζεί ην δηάιπκα ηνπ NH4ClO4 0.2M κε ην 

δηάιπκα NH31Μ γηα λα παξαζθεπαζηεί δηάιπκα κε ΡΗ=9;  (Kb=2.10-5)    (10/1) 

 Πνηνπο όγθνπο ησλ δηαιπκάησλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα παξαζθεπάζνπκε 

440 ml δηαιύκαηνο; Πνηα ε ζύζηαζε ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη θαη πνηεο νη 

ζπγθεληξώζεηο ησλ δηαιπκέλσλ νπζηώλ;  (400 ml, 40 ml, 2/11Μ, 1/11Μ)  

 ην πξνεγνύκελν δηάιπκα ησλ 440 ml πξνζζέηνπκε 560 ml λεξό. Πνηεο είλαη νη 

ζπγθεληξώζεηο ζην λέν δηάιπκα θαη πνην ην ΡΗ απηνύ; (0.08M, 0.04M, 9) 

 

«Πεηξακαηηθό κέξνο»: 

Από ηα εξκάξηα πνπ πεξηέρνπλ ηα αληηδξαζηήξηα παίξλνπκε δηαιύκαηα   NH31Μ θαη HClO4  

10Μ. 

ε νγθνκεηξηθή θηάιε ησλ 1000 ml ξίρλνπκε 200 ml δηαιύκαηνο NH31Μ θαη 20 ml δηαιύκαηνο 

HClO4 10Μ. πκπιεξώλνπκε κε λεξό (780 ml)  κέρξη ηε ραξαγή θαη παξαζθεπάδνπκε δηάιπκα  

NH4ClO4 0.2M. Δπηιέγνληαο κεηνλνκαζία, θηηάρλνπκε ηελ εηηθέηα ηνπ. 

Πξηλ αξαηώζνπκε θαη παξαζθεπάζνπκε λέν δηάιπκα «κεηξάκε» ηα κεγέζε πνπ ρξεηάδνληαη γηα 

λα ζπκπιεξσζνύλ νη επόκελνη πίλαθεο. 

ε άιιε θελή νγθνκεηξηθή ησλ 1000 ml κεηαγγίδνπκε 400 ml δηαιύκαηνο NH4ClO4 0.2M θαη 40 

ml δηαιύκαηνο NH31Μ, παξαζθεπάζακε ην δηάιπκα Χ. ηε θηάιε πνπ πεξηέρεη ην Χ 

πξνζζέηνπκε  λεξό (560 ml)  κέρξη ηε ραξαγή θαη θηηάρλνπκε ην Γ. πκπιεξώλνπκε ην πίλαθα 

VI1.    
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Πίλαθαο VI1 (αξαίσζε δηαιύκαηνο NH3 /NH4ClO4) 

 Ω Γ 

V (ml) 440 1000 

 Τπνι/ζα Μεηξ/ζα Τπνι/ζα Μεηξ/ζα 

CΝΖ3   -  - 

CΝΖ4ClO4  -   

PH     

POH     

(H3O+)     

nH3O+  -  - 

(OH-)     

nOH-  -  - 

α NH3  -  - 

(ClO4
-)     

n ClO4
-     

 

Ρίρλνπκε 1 ml ηνπ δηαιύκαηνο Γ ζε νγθνκεηξηθή θηάιε ησλ 1000 ml, δεθαπιαζηάδνπκε ηνλ 

όγθν θαη παξαζθεπάδνπκε 10 ml δηαιύκαηνο Γ1. ε απηό πξνζζέηνπκε 90 ml H2O,  θηηάρλνπκε 

ην Γ2 θαη ζηε ζπλέρεηα ζπκπιεξώλνπκε κέρξη ηε ραξαγή κε λεξό θαη παξαζθεπάδνπκε ην Γ3. 

πκπιεξώλνπκε ηα θειηά ηνπ πίλαθα VI2    

Πίλαθαο VI2 (αξαίσζε δηαιύκαηνο NH3 /NH4ClO4 ζπλέρεηα) 

 Γ Γ1 Γ2 Γ3 

V (ml) 1 10 100 1000 

 Τπνι/ζα Μεηξ/ζα Τπνι/ζα Μεηξ/ζα Τπνι/ζα Μεηξ/ζα Τπνι/ζα Μεηξ/ζα 

CNH3  -  -  -  - 

CΝΖ4ClO4  -       

PH         

POH         

(H3O+)         

nH3O+  -  -  -  - 

(OH-)         

nOH-  -  -  -  - 

α NH3  -  -  -  - 

(ClO4
-)         

n ClO4
-         
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Δξσηήζεηο: 

1. Καηά ηελ πεπεξαζκέλε αξαίσζε ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο NH3 /NH4ClO4, λα 

εξκελεύζεηε ηηο κεηαβνιέο ησλ κεγεζώλ:  α) α NH3 β) nOH- 

2. Γηαηί κε πεπεξαζκέλε αξαίσζε δελ κεηαβάιιεηαη ην ΡΗ ηνπ δηαιύκαηνο Χ; Πσο 

ραξαθηεξίδεηαη απηό ην δηάιπκα;  

3. Να παξνπζηάζεηε έλα άιιν ηξόπν παξαζθεπήο ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο NH3 /NH4ClO4. 

 

 

 

 

 

 

5.7  Αξαίωζε δηαιπκάηωλ αιάηωλ, ηζρπξνύ νμένο κε ηζρπξή βάζε (NaNO3), αζζελνύο 

νμένο κε ηζρπξή βάζε (CH3COONa), ηζρπξνύ νμένο κε αζζελή βάζε (NH4NO3) θαη 

αζζελνύο νμένο κε αζζελή βάζε (CH3COONH4). 

 

Παξαζθεπή δηαιπκάησλ 0.1Μ ησλ αιάησλ NaNO3 ,  CH3COONa , NH4NO3  θαη CH3COONH4: 

Μεηαθέξνπκε ζηνλ πάγθν εξγαζίαο ηα δηαιύκαηα: HNO3 10M, NaOH 1M, CH3COOH 1M θαη 

ΝΖ3 1Μ. 

Οη καζεηέο απαληνύλ ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα πξηλ πξνρσξήζνπκε ζην “εξγαζηεξηαθό 

κέξνο”: 

 Πώο κπνξνύκε λα παξαζθεπάζνπκε δηαιύκαηα όγθνπ 1000 ml 0.1Μ ησλ αιάησλ 

NaNO3 ,  CH3COONa , NH4NO3  θαη CH3COONH4 από ηα αληηδξαζηήξηα πνπ δηαζέηνπκε ; 

 Πνηνπο όγθνπο δηαιπκάησλ πξέπεη λα αλακείμνπκε;  

  (NaNO3: 100 ml NaOH 1M θαη 10 ml HNO3 10M,  CH3COONa: 100 ml CH3COOH 1M 

θαη 100 ml NaOH 1M, NH4NO3 :  100 ml ΝΗ3 1Μ θαη 10 ml HNO3, CH3COONH4: 100 ml 

CH3COOH 1M θαη100 ml ΝΗ3 1Μ) 
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5.7.1  Γηαδνρηθέο αξαηώζεηο δηαιπκάηωλ NaNO3: 

Πξηλ αξαηώζνπκε θάπνην δηάιπκα, κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ, κεηξάκε 

ηα δεηνύκελα κεγέζε γηα λα ζπκπιεξώζνπκε ηνλ Πίλαθα VII. 

ε νγθνκεηξηθή ησλ 1000 ml  ξίρλνπκε 100 ml NaOH 1M θαη 10 ml HNO3 10M, όπσο έρνπκε 

ππνινγίζεη, πξνζζέηνπκε 890 ml λεξό θαη παξαζθεπάδνπκε ην δηάιπκα Ρ: NaNO3 0.1 M. Με 

ηελ επηινγή κεηνλνκαζία επηθνιινύκε ηελ εηηθέηα ζηελ νγθνκεηξηθή θηάιε. 

ε άιιε νγθνκεηξηθή ησλ 1000 ml  κεηαγγίδνπκε 1 ml ηνπ δηαιύκαηνο Ρ θαη πξνζζέηνπκε 9 ml 

Ζ2Ο γηα λα θηηάμνπκε ην δηάιπκα Ρ1. ην ζπλνιηθό όγθν ηνπ Ρ1 πξνζζέηνπκε 90 ml Ζ2Ο νπόηε 

πξνθύπηεη ην Ρ2. πκπιεξώλνπκε λεξό κέρξη ηε ραξαγή θαη παξαζθεπάδνπκε ην Ρ3. Κάζε 

θνξά δεθαπιαζηάδνπκε ηνλ όγθν ηνπ δηαιύκαηνο. 

 

Πίλαθαο VII (αξαίσζε δηαιύκαηνο NaNO3) 

 Ρ Ρ1 Ρ2 Ρ3 

V (ml) 1 10 100 1000 

 Τπνι/ζα Μεηξ/ζα Τπνι/ζα Μεηξ/ζα Τπνι/ζα Μεηξ/ζα Τπνι/ζα Μεηξ/ζα 

CNaNO3  -  -  -  - 

(Νa+)  -       

nΝa+         

(NO3
-)         

nNO3
-         

ΡΖ         

POH         

(H3O+)         

nH3O+  -  -  -  - 

(OH-)         

nOH-  -  -  -  - 

α   -  -  -  - 
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  5.7.2   Γηαδνρηθέο αξαηώζεηο δηαιπκάηωλ CH3COONa: 

 ε νγθνκεηξηθή ησλ 1000 ml  ξίρλνπκε 100 ml CH3COOH 1M θαη 100 ml NaOH 1M, όπσο 

έρνπκε ππνινγίζεη, πξνζζέηνπκε λεξό 800 ml κέρξη ηε ραξαγή  θαη παξαζθεπάδνπκε ην 

δηάιπκα : CH3COONa 0.1 M.Φηηάρλνπκε επηθνιινύκε ηελ εηηθέηα ζηελ νγθνκεηξηθή θηάιε. 

ε θελή νγθνκεηξηθή ησλ 1000 ml κεηαγγίδνπκε 1 ml ηνπ δηαιύκαηνο  θαη αξαηώλνληαο ζην 

δεθαπιάζην όγθν (κε 9 ml Ζ2Ο) παξαζθεπάδνπκε ην δηάιπκα 1. Γεθαπιαζηάδνληαο ηνλ όγθν 

ηνπ 1 θηηάρλνπκε ην 2.  πκπιεξώλνπκε λεξό κέρξη ηε ραξαγή θαη παξαζθεπάδνπκε ην 3.  

Μεηξάκε θαη ππνινγίδνπκε ηα δεηνύκελα κεγέζε γηα λα ζπκπιεξώζνπκε ηνλ Πίλαθα VIIΗ. Γηα 

λα ζπκπιεξώζνπκε ηα θειία κε ηηο ηηκέο πνπ ππνινγίδνπκε δερόκαζηε  KaCH3COOH=2.10-5 

Πίλαθαο VIIΗ (αξαίσζε δηαιύκαηνο CH3COONa) 

  1 2 3 

V (ml) 1 10 100 1000 

 Τπνι/ζα Μεηξ/ζα Τπνι/ζα Μεηξ/ζα Τπνι/ζα Μεηξ/ζα Τπνι/ζα Μεηξ/ζα 

CCH3COONa  -  -  -  - 

(Νa+)  -       

nΝa+         

CCH3COO- *         

n CH3COO-         

ΡΖ         

POH         

(H3O+)         

nH3O+  -  -  -  - 

(OH-)         

nOH-  -  -  -  - 

α CH3COO-  -  -  -  - 

     *Δίλαη νη αξρηθέο, πξηλ ηνλ ηνληηζκό, ζπγθεληξώζεηο ησλ ηόλησλ 
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5.7.3    Γηαδνρηθέο αξαηώζεηο δηαιπκάηωλ NH4NO3: 

Μεηαγγίδνπκε ηνπο όγθνπο δηαιπκάησλ100 ml ΝΖ3 1Μ θαη 10 ml HNO3 10 M πνπ ππνινγίζακε 

ζε νγθνκεηξηθή θηάιε ησλ 1000 ml, ζπκπιεξώλνπκε κε λεξό κέρξη ηε ραξαγή θαη 

παξαζθεπάδνπκε ην δηάιπκα Σ: NH4NO3 0.1M. ε άιιε θελή νγθνκεηξηθή ησλ 1000 ml 

ξίρλνπκε 1 ml ηνπ Σ. Αξαηώλνληαο δηαδνρηθά, ζηνλ δεθαπιάζην όγθν θάζε θνξά, 

παξαζθεπάδνπκε ηα δηαιύκαηα Σ1, Σ2 θαη Σ3. πκπιεξώλνπκε ηνλ πίλαθα IX κε ηηο ηηκέο πνπ 

κεηξήζακε θαη ππνινγίζακε. Αλ δερηνύκε ΚbNH3=10-5 νη πξάμεηο γίλνληαη ζρεηηθά εύθνια θαη νη 

ππνινγηζζείζεο κε ηηο κεηξεζείζεο ηηκέο είλαη πνιύ θνληηλέο.  

 

Πίλαθαο ΗΥ (αξαίσζε δηαιύκαηνο NH4NO3) 

 Σ Σ1 Σ2 Σ3 

V (ml) 1 10 100 1000 

 Τπνι/ζα Μεηξ/ζα Τπνι/ζα Μεηξ/ζα Τπνι/ζα Μεηξ/ζα Τπνι/ζα Μεηξ/ζα 

C NH4NO3  -  -  -  - 

(ΝΟ3
-)          

nΝΟ3
-  -       

(NH4
+) *         

ΡΖ         

POH  -       

(H3O+)         

nH3O+  -  -  -  - 

(OH-)         

nOH-  -  -  -  - 

α NH4
+  -  -  -  - 

     *Δίλαη νη αξρηθέο, πξηλ ηνλ ηνληηζκό, ζπγθεληξώζεηο ησλ ηόλησλ 
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Δξσηήζεηο: 

Να ραξαθηεξίζεηε ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο ζα ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο: 

1. Καηά ηελ αξαίσζε δηαιύκαηνο NH4Cl ην ΡΗ, ζηνπο 25νC, ηείλεη ζην 7. 

2. Καηά ηελ αξαίσζε δηαιύκαηνο NH4NO3 ν αξηζκόο ησλ mol ησλ ληηξηθώλ ηόλησλ, nΝΟ3
-, 

δελ κεηαβάιιεηαη. 

3. Ο βαζκόο ηνληηζκνύ ησλ ηόλησλ ακκσλίνπ,  α NH4
+, απμάλεηαη κε ηελ αξαίσζε ηνπ 

δηαιύκαηνο NH4NO3 , δηόηη κεγαιώλεη ε ζπγθέληξσζε ηνπ λεξνύ θαη ε ηζνξξνπία 

κεηαηνπίδεηαη πξνο ηα δεμηά. 

 

 

5.7.4   Γηαδνρηθέο αξαηώζεηο δηαιπκάηωλ CH3COONH4: 

Αλακεηγλύνπκε 100 ml CH3COOH 1M θαη100 ml ΝΖ3 1Μ ζε θελή νγθνκεηξηθή θηάιε ησλ 1000 

ml. 

 Παξαηεξνύκε όηη ην ΡΗ ηνπ δηαιύκαηνο αξρηθά είλαη πεξίπνπ 6.91 θαη ζηαδηαθά απμάλεη κέρξη 

πνπ ηειηθά γίλεηαη 7. Πώο εξκελεύεηαη απηό; Η αληίδξαζε κεηαμύ CH3COOH θαη ΝΗ3 είλαη 

εμώζεξκε ή ελδόζεξκε; Πξνζέρνπκε ηε ζεξκνθξαζία! 

πκπιεξώλνπκε κε 800 ml λεξό κέρξη ηε ραξαγή θαη παξαζθεπάδνπκε ην δηάιπκα Φ. Ρίρλνπκε 

1 ml ηνπ δηαιύκαηνο Φ ζε άιιε νγθνκεηξηθή θηάιε ησλ 1000 ml εξγαδόκελνη όπσο 

πξνεγνύκελα παξαζθεπάδνπκε ηα δηαιύκαηα Φ1, Φ2 θαη Φ3. Όπσο πάληα πξηλ αξαηώζνπκε 

θάπνην δηάιπκα κεηξάκε ηα κεγέζε γηα ηα νπνία ελδηαθεξόκαζηε θαη ζπκπιεξώλνπκε ηνλ 

πίλαθα Υ. Γηα ηνπο ππνινγηζκνύο δερόκαζηε KaCH3COOH=KbNH3=2.10-5 

Πξέπεη λα επηζεκαλζεί όηη ην ΡΖ όισλ ησλ δηαιπκάησλ CH3COONH4 πνπ παξαζθεπάζακε 

είλαη 7 δηόηη KaCH3COOH=KbNH3 θαη άξα               KbCH3COO- = KaNH4+. Απηό ην αληηιακβάλνληαη 

θαιύηεξα νη καζεηέο, αλ θάλνπλ ηνπο ππνινγηζκνύο κόλνη ηνπο.  Μόλνη ηνπο επίζεο πξέπεη λα 

αληηιεθζνύλ ην γηαηί δελ είλαη νπδέηεξα όια ηα δηαιύκαηα αιάησλ αζζελνύο νμένο κε αζζελή 

βάζε. 
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Πίλαθαο Υ (αξαίσζε δηαιύκαηνο CH3COONH4) 

 Φ Φ1 Φ2 Φ3 

V (ml) 1 10 100 1000 

 Τπνι/ζα Μεηξ/ζα Τπνι/ζα Μεηξ/ζα Τπνι/ζα Μεηξ/ζα Τπνι/ζα Μεηξ/ζα 

CCH3COONΖ4    -  -  -  - 

(CH3COO-) *         

(NH4
+) *         

ΡΖ         

POH  -       

(H3O+)         

nH3O+  -  -  -  - 

(OH-)         

nOH-  -  -  -  - 

αCH3COO
-         

α NH4
+  -  -  -  - 

     *Δίλαη νη αξρηθέο, πξηλ ηνλ ηνληηζκό, ζπγθεληξώζεηο ησλ ηόλησλ 

Δξσηήζεηο: 

Α) Να ραξαθηεξίζεηε ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο ζα ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο: 

1. Καηά ηελ αξαίσζε δηαιύκαηνο CH3COONH4 ηα mol ησλ ηόλησλ H3O+ , n H3O+, απμάλνπλ 

δηόηη ε ζπγθέληξσζή ηνπο παξακέλεη ζηαζεξή θαη ν όγθνο ηνπ δηαιύκαηνο κεγαιώλεη. 

2. Όια ηα δηαιύκαηα  CH3COONH4 είλαη νπδέηεξα δηόηη KaCH3COOH=KbNH3 θαη νη 

ζπγθεληξώζεηο ησλ ηόλησλ  CH3COO- , NH4
+ είλαη ίζεο αθνύ πξνέξρνληαη από ηε 

δηάζηαζε ηνπ CH3COONH4. 

3. Καηά ηελ αξαίσζε δηαιύκαηνο CH3COONH4 νη ζπγθεληξώζεηο ησλ ηόλησλ H3O+θαη OH- 

ειαηηώλνληαη δηόηη κεγαιώλεη ν όγθνο ηνπ δηαιύκαηνο. 

4. Με ηελ αξαίσζε δηαιύκαηνο CH3COONH4 ηη δηάιπκα γίλεηαη όμηλν αθνύ ε ζπγθέληξσζε 

ησλ ηόλησλ ( H3O+ ) είλαη κεγαιύηεξε ηεο ζπγθέληξσζεο ηόλησλ (OH-). 

Β)  Γίλνληαη νη ζηαζεξέο ηνληηζκνύ: KaCH3COOH = KbNH3  = 10-5  θαη Kw = 10-14 

α. Να πξνβιέςεηε πξνο πνηα θαηεύζπλζε είλαη κεηαηνπηζκέλε ε ηζνξξνπία: 

CH3COOH(aq) + NH3(aq) ↔ CH3COO-
(aq) + NH4

+
(aq) Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

β. Να πξνβιέςεηε αλ πδαηηθό δηάιπκα ηνπ άιαηνο CH3COONH4 είλαη όμηλν, βαζηθό ή νπδέηεξν, 
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γξάθνληαο ηηο αληηδξάζεηο ησλ ηόλησλ ηνπ άιαηνο κε ην λεξό. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή 

ζαο.                   (Δμεηάζεηο 2003) 

Γ)  Καηά ηε δηάιπζε ηνπ άιαηνο NH4F ζην λεξό πξνθύπηεη ηειηθά όμηλν δηάιπκα. Με βάζε ην 

παξαπάλσ δεδνκέλν: 

α) Πνην από ηα ηόληα NH4
+ θαη F- ηνληίδεηαη ζε κεγαιύηεξν βαζκό;                                            

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

β) Να ζπγθξίλεηε  ηηο ηηκέο ησλ ζηαζεξώλ ηνληηζκνύ Κa ηνπ  HF θαη Κb ηεο NH3. Να 

αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                                      (Δμεηάζεηο 2003)  

Γ) Με πξνζζήθε λεξνύ δεν κεηαβάιιεηαη ην ΡΗ πδαηηθνύ δηαιύκαηνο: 

a. CH3COOH    b. NH4Cl   c. NaCl   d. CH3COONa                                                                                                                          

(Δμεηάζεηο 2003)  

 

 

  



 

      
 

53 

6                         

   ΣΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΚΑΙ ΙΓΙΟΣΖΣΔ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΛΤΜΑΣΩΝ  

 

Δκπιεθόκελεο γλωζηηθέο πεξηνρέο: 

Υεκεία Θεηηθήο Καηεύζπλζεο Γ Λπθείνπ, Ηνληηθή Ηζνξξνπία 

θνπόο θαη ζηόρνη: 

Σα ξπζκηζηηθά δηαιύκαηα αλήθνπλ ζηελ εμεηαζηέα ύιε ησλ Παλειιαδηθώλ Δμεηάζεσλ.  

πλήζσο δελ επαξθεί ν ρξόλνο γηα λα « βγεη ε ύιε» ή δελ ππάξρεη ν απαξαίηεηνο 

εξγαζηεξηαθόο εμνπιηζκόο θαη δελ γίλνληαη πξαγκαηηθά πεηξάκαηα. Έηζη νη καζεηέο ηα  

δηδάζθνληαη εληειώο ζεσξεηηθά θαη καζαίλνπλ λα επηιύνπλ αζθήζεηο, κε ζπγθεθξηκέλε 

κεζνδνινγία πνπ είλαη ζην «πλεύκα» ησλ εμεηάζεσλ.  Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο γίλνληαη απιά 

ππνινγηζηηθά πξνβιήκαηα.                    

Μηα ελαιιαθηηθή πξόηαζε δηδαζθαιίαο  είλαη ε ρξήζε ινγηζκηθνύ. To IrYdium δηαζέηεη κεγάιε 

ππνινγηζηηθή αθξίβεηα. Πξνβιήκαηα παξόκνηα κε απηά πνπ ηίζεληαη ζηηο εμεηάζεηο 

αληηκεησπίδνληαη κε ην ινγηζκηθό πεηξακαηηθά. Σν κάζεκα γίλεηαη πην επράξηζην θαη νη 

καζεηέο αθνκνηώλνπλ θαιιίηεξα ηε δηδαθηέα – εμεηαζηέα ύιε.                                                                                                         

Οη καζεηέο ζε εηθνληθά πεηξάκαηα παξαζθεπάδνπλ ξπζκηζηηθά δηαιύκαηα κε όινπο ηνπο 

δπλαηνύο ηξόπνπο. Γηαπηζηώλνπλ όηη ηα δηαιύκαηα πνπ παξαζθεύαζαλ δηαζέηνπλ ηηο 

ηδηόηεηεο ησλ ξπζκηζηηθώλ. Παξάιιεια δηαπηζηώλνπλ απηά πνπ ζην «πείξακα» παξαηήξεζαλ 

θαη κε  ππνινγηζηηθό ηξόπν. 

      

Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο: 

Σηα ακόλοςθα εικονικά πειπάμαηα είναι δςναηό οι μαθηηέρ να επγαζηούν παπάλληλα και 

ςπολογιζηικά. Αν δεσηούμε Ka CH3COOH = Kb NH3 =2.10-5 οι ππάξειρ γίνονηαι ζσεηικά 

εύκολα και ηα αποηελέζμαηα πος πποκύπηοςν ςπολογιζηικά με αςηά πος δίνει ηο 

λογιζμικό είναι κονηά ζε ικανοποιηηικό βαθμό. Δίνεηαι log2=0.3  

Γηαιύκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε: 

ηνλ πάγθν εξγαζίαο κεηαθέξνπκε δηαιύκαηα  CH3COOH 1Μ, HCl 1M, NaOH 1Μ  θαη  ΝΖ3 1Μ 

από ηέζζεξηο  θσληθέο θηάιεο ηνπ θαζέλα κε πεξηερόκελν 100 ml.  
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ε θελή θσληθή θηάιε αλακηγλύνπκε ίζνπο όγθνπο, έζησ 100ml, δηαιπκάησλ CH3COOH 1Μ θαη 

NaOH 1Μ  θαη παξαζθεπάδνπκε δηάιπκα CH3COONa 0.5M. Με δεμί θιηθ θαη επηιέγνληαο 

κεηνλνκαζία, γξάθνπκε ηελ εηηθέηα ηνπ δηαιύκαηνο. 

 Όκνηα ζε άιιε θσληθή θηάιε παξαζθεπάδνπκε δηάιπκα NH4Cl 0.5M αλακηγλύνληαο ίζνπο 

όγθνπο δηαιπκάησλ HCl 1M θαη NH3 1M θαη γξάθνπκε ηελ εηηθέηα ηνπ. 

 

6.1 Αλάκεημε δηαιύκαηνο αζζελνύο νμένο (CH3COOH) κε δηάιπκα άιαηόο ηνπ 

(CH3COONa)   

ε νγθνκεηξηθή θηάιε ησλ 1000ml πξνζζέηνπκε ίζνπο όγθνπο 50ml, δηαιπκάησλ CH3COOH 

1Μ θαη CH3COONa 0.5M. Έηζη πξνθύπηεη ην δηάιπκα Γ. Μεηξάκε ην ΡΖ ηνπ δηαιύκαηνο Γ θαη 

νη καζεηέο ην ππνινγίδνπλ.  

Από ην δηάιπκα απηό κεηαγγίδνπκε πνζόηεηεο ησλ 25ml ζε δπν πνηήξηα δέζεο. 

 ην έλα από απηά πξνζζέηνπκε 1ml  HCl 1M θαη ζην άιιν 1ml NaOH 1Μ  δειαδή κηθξέο αιιά 

ππνινγίζηκεο πνζόηεηεο ηζρπξνύ νμένο ή βάζεο θαη ζρεκαηίδνληαη αληίζηνηρα ηα δηαιύκαηα 

Γ1 θαη Γ2.  

ην δηάιπκα πνπ βξίζθεηαη ζηελ νγθνκεηξηθή θηάιε πξνζζέηνπκε 450ml λεξό θαη πξνθύπηεη ην 

δηάιπκα Γ3 θαη ζηε ζπλέρεηα 500ml λεξό γηα λα πάξνπκε ην δηάιπκα Γ4.  

πκπιεξώλνπκε ηνλ αθόινπζν πίλαθα Η κε ηηο κεηξήζεηο πνπ παίξλνπκε από ην “ΡΖκεηξν” θαη 

κε ηηο ηηκέο πνπ ππνινγίδνπλ νη καζεηέο: 

Πίλαθαο Η   (CH3COOH / CH3COONa) 

Γηάιπκα Μεηξεζέλ PH Τπνινγηζζέλ PH Μεηαβνιή ηνπ PH από ην δηάιπκα Γ 

Γ   - 

Γ1  *  

Γ2  *  

Γ3    

Γ4    

*Γηα λα ππνινγηζηεί ην PH είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ππνινγηζηηθήο κεραλήο 
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6.2  Μεξηθή εμνπδεηέξωζε δηαιύκαηνο αζζελνύο νμένο (CH3COOH) από δηάιπκα ηζρπξήο 

βάζεο (NaOH). 

ε νγθνκεηξηθή θηάιε ησλ 1000ml πξνζζέηνπκε 50ml δηαιύκαηνο CH3COOH 1Μ θαη 25ml 

δηαιύκαηνο NaOH 1M γηα λα παξαζθεπαζηεί ην δηάιπκα Γ . Από ην δηάιπκα απηό 

κεηαγγίδνπκε πνζόηεηεο ησλ 25ml ζε δπν πνηήξηα δέζεο. 

 ην έλα από απηά πξνζζέηνπκε 0.5ml  HCl 1M θαη ζην άιιν 0.5ml NaOH 1Μ  δειαδή κηθξέο 

αιιά ππνινγίζηκεο πνζόηεηεο ηζρπξνύ νμένο ή βάζεο θαη ζρεκαηίδνληαη αληίζηνηρα ηα 

δηαιύκαηα Γ1 θαη Γ2.  

ην δηάιπκα πνπ βξίζθεηαη ζηελ νγθνκεηξηθή θηάιε πξνζζέηνπκε 225ml λεξό θαη πξνθύπηεη ην 

δηάιπκα Γ3 θαη ζηε ζπλέρεηα 775ml λεξό γηα λα πάξνπκε ην δηάιπκα Γ4.  

πκπιεξώλνπκε ηνλ αθόινπζν πίλαθα ΗΗ. 

 

Πίλαθαο ΗΗ    (CH3COOH / CH3COONa) 

Γηάιπκα Μεηξεζέλ PH Τπνινγηζζέλ PH Μεηαβνιή ηνπ PH από ην δηάιπκα Γ 

Γ   - 

Γ1  *  

Γ2  *  

Γ3    

Γ4    

*Γηα λα ππνινγηζηεί ην PH είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ππνινγηζηηθήο κεραλήο 

 

 

6.3 Μεξηθή αληίδξαζε άιαηνο αζζελνύο νμένο θαη ηζρπξήο βάζεο (CH3COONa) κε ηζρπξό 

νμύ (HCl) 

ε νγθνκεηξηθή θηάιε ησλ 1000ml πξνζζέηνπκε 75ml δηαιύκαηνο CH3COONa 0.5M θαη 25ml 

δηαιύκαηνο HCl 1M  . Έηζη πξνθύπηεη ην δηάιπκα Γ. Από ην δηάιπκα απηό κεηαγγίδνπκε 

πνζόηεηεο ησλ 25ml ζε δπν πνηήξηα δέζεο. 

 ην έλα από απηά πξνζζέηνπκε 1ml  HCl 1M θαη ζην άιιν 1ml NaOH 1Μ  δειαδή κηθξέο αιιά 
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ππνινγίζηκεο πνζόηεηεο ηζρπξνύ νμένο ή βάζεηο θαη ζρεκαηίδνληαη αληίζηνηρα ηα δηαιύκαηα 

Γ1 θαη Γ2. 

ην δηάιπκα πνπ βξίζθεηαη ζηελ νγθνκεηξηθή θηάιε πξνζζέηνπκε 450ml λεξό θαη πξνθύπηεη ην 

δηάιπκα Γ3 θαη ζηε ζπλέρεηα 500ml λεξό γηα λα πάξνπκε ην δηάιπκα Γ4.  

πκπιεξώλνπκε ηνλ αθόινπζν πίλαθα ΗΗΗ: 

 

Πίλαθαο ΗΗΗ    (CH3COOH / CH3COONa) 

Γηάιπκα Μεηξεζέλ PH Τπνινγηζζέλ PH Μεηαβνιή ηνπPH από ην δηάιπκα Γ 

Γ   - 

Γ1  *  

Γ2  *  

Γ3    

Γ4    

*Γηα λα ππνινγηζηεί ην PH είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ππνινγηζηηθήο κεραλήο 

 

 

6.4  Αλάκεημε δηαιύκαηνο αζζελνύο βάζεο (ΝΖ3) κε δηάιπκα άιαηόο ηεο (NH4Cl)   

ε νγθνκεηξηθή θηάιε ησλ 1000ml πξνζζέηνπκε ίζνπο όγθνπο 100ml, δηαιπκάησλ NH3 1Μ θαη 

NH4Cl  0.5M. Έηζη πξνθύπηεη ην δηάιπκα Γ. Από ην δηάιπκα απηό κεηαγγίδνπκε πνζόηεηεο ησλ 

50ml ζε δπν πνηήξηα δέζεο. 

 ην έλα από απηά πξνζζέηνπκε 1.5ml  HCl 1M θαη ζην άιιν 1.5ml NaOH 1Μ  δειαδή κηθξέο 

αιιά ππνινγίζηκεο πνζόηεηεο ηζρπξνύ νμένο ή βάζεο θαη ζρεκαηίδνληαη αληίζηνηρα ηα 

δηαιύκαηα Γ1 θαη Γ2. 

ην δηάιπκα πνπ βξίζθεηαη ζηελ νγθνκεηξηθή θηάιε πξνζζέηνπκε 450ml λεξό θαη πξνθύπηεη ην 

δηάιπκα Γ3 θαη ζηε ζπλέρεηα 500ml λεξό γηα λα πάξνπκε ην δηάιπκα Γ4.  

πκπιεξώλνπκε ηνλ αθόινπζν πίλαθα IV: 
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Πίλαθαο IV     (NH3 / NH4Cl ) 

Γηάιπκα Μεηξεζέλ PH Τπνινγηζζέλ PH Μεηαβνιή ηνπ PH από ην δηάιπκα Γ 

Γ   - 

Γ1  *  

Γ2  *  

Γ3    

Γ4    

*Γηα λα ππνινγηζηεί ην PH είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ππνινγηζηηθήο κεραλήο 

 

6.5  Μεξηθή εμνπδεηέξωζε δηαιύκαηνο αζζελνύο βάζεο (ΝΖ3) από δηάιπκα ηζρπξνύ 

νμένο (HCl) 

ε νγθνκεηξηθή θηάιε ησλ 1000ml πξνζζέηνπκε 50ml δηαιύκαηνο ΝΖ3 1Μ θαη 25ml δηαιύκαηνο 

HCl 1M γηα λα παξαζθεπαζηεί ην δηάιπκα Γ . Από ην δηάιπκα απηό κεηαγγίδνπκε πνζόηεηεο 

ησλ 25ml ζε δπν πνηήξηα δέζεο. 

 ην έλα από απηά πξνζζέηνπκε 2ml  HCl 1M θαη ζην άιιν 2ml NaOH 1Μ  δειαδή κηθξέο αιιά 

ππνινγίζηκεο πνζόηεηεο ηζρπξνύ νμένο ή βάζεο θαη ζρεκαηίδνληαη αληίζηνηρα ηα δηαιύκαηα 

Γ1 θαη Γ2.  

ην δηάιπκα πνπ βξίζθεηαη ζηελ νγθνκεηξηθή θηάιε πξνζζέηνπκε 225ml λεξό θαη πξνθύπηεη ην 

δηάιπκα Γ3 θαη ζηε ζπλέρεηα 775ml λεξό γηα λα πάξνπκε ην δηάιπκα Γ4.  

πκπιεξώλνπκε ηνλ αθόινπζν πίλαθα V: 

Πίλαθαο V    (NH3 / NH4Cl ) 

Γηάιπκα Μεηξεζέλ PH Τπνινγηζζέλ PH Μεηαβνιή ηνπ PH από ην δηάιπκα Γ 

Γ   - 

Γ1  *  

Γ2  *  

Γ3    

Γ4    

*Γηα λα ππνινγηζηεί ην PH είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε 
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6.6  Μεξηθή αληίδξαζε άιαηνο αζζελνύο βάζεο θαη ηζρπξνύ νμένο (NH4Cl) κε ηζρπξή 

βάζε (NaOH) 

ε νγθνκεηξηθή θηάιε ησλ 1000ml πξνζζέηνπκε 75ml δηαιύκαηνο NH4Cl 0.5M θαη 25ml 

δηαιύκαηνο NaOH 1M  . Έηζη πξνθύπηεη ην δηάιπκα Γ. Από ην δηάιπκα απηό κεηαγγίδνπκε 

πνζόηεηεο ησλ 25ml ζε δπν πνηήξηα δέζεο. 

 ην έλα από απηά πξνζζέηνπκε 1ml  δηαιύκαηνο  HCl 1M θαη ζην άιιν 1ml δηαιύκαηνο NaOH 

1Μ  δειαδή κηθξέο αιιά ππνινγίζηκεο πνζόηεηεο ηζρπξνύ νμένο ή βάζεο θαη ζρεκαηίδνληαη 

αληίζηνηρα ηα δηαιύκαηα Γ1 θαη Γ2. 

ην δηάιπκα πνπ βξίζθεηαη ζηελ νγθνκεηξηθή θηάιε πξνζζέηνπκε 450ml λεξό θαη πξνθύπηεη ην 

δηάιπκα Γ3 θαη ζηε ζπλέρεηα 500ml λεξό γηα λα πάξνπκε ην δηάιπκα Γ4.  

πκπιεξώλνπκε ηνλ αθόινπζν πίλαθα VI: 

 

Πίλαθαο VI     (NH3 / NH4Cl ) 

Γηάιπκα Μεηξεζέλ PH Τπνινγηζζέλ PH Μεηαβνιή ηνπ PH από ην δηάιπκα Γ 

Γ   - 

Γ1  *  

Γ2  *  

Γ3    

Γ4    

*Γηα λα ππνινγηζηεί ην PH είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ππνινγηζηηθήο κεραλήο 

Παξαηεξνύκε όηη ην PH ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο δελ κεηαβάιιεηαη κε πεπεξαζκέλε αξαίσζε 

θαη δελ κεηαβάιιεηαη αηζζεηά κε ηελ πξνζζήθε κηθξήο πνζόηεηαο ηζρπξνύ νμένο ή βάζεο.  
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Δξσηήζεηο – Αζθήζεηο: 

1. ∆ηαζέηνπκε ηέζζεξα (4)  πδαηηθά δηαιύκαηα ∆1,  ∆2,  ∆3 θαη ∆4 ίζεο ζπγθέληξσζεο,  πνπ 

πεξηέρνπλ ΝΗ3, ΝaΟΗ, ΗCℓ θαη ΝΗ4Cℓ αληίζηνηρα.   

α.   Να πξνηείλεηε ηξεηο ηξόπνπο παξαζθεπήο ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο ΝΗ3 / ΝΗ4Cℓ 

αλακεηγλύνληαο πνζόηεηεο από ηα παξαπάλσ δηαιύκαηα, επηιέγνληαο δύν θάζε θνξά.   

β. Να δηθαηνινγήζεηε ηηο επηινγέο ζαο.  

                                                                                 ( Δμεηάζεηο  2006) 

2.  ∆ίλνληαη ηα παξαθάησ πδαηηθά δηαιύκαηα:  

∆ηάιπκα ∆1 αζζελνύο νμένο ΗΑ, ζπγθέληξσζεο c θαη όγθνπ V.  

∆ηάιπκα ∆2 άιαηνο ΝaA, ζπγθέληξσζεο c θαη όγθνπ V.  

Αλακεηγλύνπκε ηα δηαιύκαηα ∆1 θαη ∆2 θαη πξνθύπηεη ξπζκηζηηθό δηάιπκα ∆3.  

α. ην δηάιπκα ∆3 πξνζηίζεηαη   

1.  κηθξή πνζόηεηα αεξίνπ HCl.  

2. κηθξή πνζόηεηα ζηεξενύ ΝaOH.  

Να γξαθνύλ νη αληηδξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζε θαζεκηά από ηηο παξαπάλσ 

πεξηπηώζεηο.  

β. Να ραξαθηεξίζεηε σο ζσζηή ή ιαλζαζκέλε ηελ παξαθάησ πξόηαζε:  

Όηαλ ην δηάιπκα ∆3 αξαηώλεηαη ζε δηπιάζην όγθν, ην pH ηνπ απμάλεηαη.  

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

(Δμεηάζεηο  2008) 

3. Από ηα παξαθάησ πδαηηθά δηαιύκαηα είλαη ξπζκηζηηθό δηάιπκα ην:  

α. Η2SO4 (0,1Μ) − Na2SO4 (0,1M)  

β. HCℓ (0,1M) − NH4Cℓ (0,1M)  

γ. HCOOH(0,1M) − HCOONa(0,1M) 
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δ. NaOH (0,1M) − CH3COONa(0,1M)    

(Δμεηάζεηο  2009) 

4.Να ραξαθηεξίζεηε σο ζσζηή ή ιαλζαζκέλε ηελ παξαθάησ πξόηαζε:  

Με πξνζζήθε NaOH ζε δηάιπκα CH3COONa πξνθύπηεη ξπζκηζηηθό δηάιπκα.  

                                                                                              (Δμεηάζεηο 2003) 

5.Να ραξαθηεξίζεηε σο ζσζηή ή ιαλζαζκέλε ηελ παξαθάησ πξόηαζε:  

Όζν θαη αλ αξαησζεί έλα ξπζκηζηηθό δηάιπκα, ην ΡΗ ηνπ παξακέλεη ζηαζεξό. (Δμεηάζεηο 2005) 

 

6.  ∆ίλνληαη ηξία πδαηηθά δηαιύµαηα ΝΗ3, HCl, NH4Cl.  

α) Πώο µπνξείηε λα παξαζθεπάζεηε ξπζµηζηηθό δηάιπµα µε δπν δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο, 

ρξεζηµνπνηώληαο δύν µόλν από ηα δηαιύµαηα θάζε θνξά.  

β) Να γξάςεηε ηε ζρέζε πνπ εθθξάδεη ηελ [ΟΗ.-] ηνπ ξπζµηζηηθνύ δηαιύµαηνο ζε ζπλάξηεζε µε 

ηε ζηαζεξά Kb ηεο βάζεο θαη ηηο ζπγθεληξώζεηο (Cνμένο, Cβάζεο) ησλ νπζηώλ ηνπ δηαιύµαηνο.  

                                                                                                                           (Δμεηάζεηο 2004) 

 

7. Πνην από ηα παξαθάησ δεύγε ελώζεσλ όηαλ δηαιπζεί ζην λεξό δίλεη ξπζκηζηηθό δηάιπκα. 

α. HCl – NaCl 

β. HCOOH – HCOONa 

γ. HCl – NH4Cl 

δ. NaOH – CH3COONa 

                                                                                                                            (Δμεηάζεηο 2001) 

8. Πνην από ηα παξαθάησ πδαηηθά δηαιύκαηα είλαη ξπζκηζηηθό; 

α. HNO3 0,2M – KNO3 0,2M 

β. NH3 0,1M – NH4Cl 0,1M 
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γ. CH3COOH 0,2M – HCOOH 0,1 M 

δ. NaOH 0,1M – NH3 0,1M                                           (Δμεηάζεηο 2005) 

9. Πνηα από ηηο παξαθάησ αλακείμεηο πδαηηθώλ δηαιπκάησλ δεκηνπξγεί ξπζκηζηηθό δηάιπκα;  

α. 100 mL HCℓ 0,1 M κε 100 mL NaOH 0,1 M  

β. 100 mL HCℓ 0,1 M κε 100 mL NH3 0,1 M  

γ. 100 mL NH4Cℓ 0,1 M κε 100 mL NH3 0,1 M  

δ. 100 mL NH4Cℓ 0,1 M κε 100 mL HCℓ 0,1 M                   (Δμεηάζεηο 2009) 

 

10. ∆ίλνληαη δηαιύκαηα KOH, NH3, HCOOH, HCℓ, ίδηαο ζπγθέληξσζεο.  

Δπηιέμηε δύν από ηα παξαπάλσ ηέζζεξα δηαιύκαηα, ηα νπνία όηαλ αλακεηρζνύλ κεηαμύ ηνπο 

ζε θαηάιιειεο αλαινγίεο, κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ ξπζκηζηηθό δηάιπκα. (Να αλαθέξεηε 

κόλν κία από ηηο όπνηεοδπλαηέο επηινγέο).                       (Δμεηάζεηο 2010) 

11. Να αηηηνινγήζεηε ηελ πξόηαζε: Καηά ηε αξαίσζε ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο ζε ζρεηηθά κηθξά 

όξηα , ην ΡΗ ηνπ δηαηεξείηαη πξαθηηθά ζηαζεξό.     (Δμεηάζεηο 2011) 
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6.7  Ρπζκηζηηθή Ιθαλόηεηα 

 

Μεηαθέξνπκε ζηνλ πάγθν εξγαζίαο δηαιύκαηα HCl 0.1M ,  HCl 1M, NaOH 0.1M,  NaOH 3M,    

NH3 1M, CH3COOH 1M, CH3COOH 3M θαη απηνληζκέλν  λεξό. 

Παξαζθεπή ξπζκηζηηθώλ δηαιπκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε: 

Αθνινπζνύκε δηαθνξεηηθέο κεζόδνπο παξαζθεπήο γηα λα δώζνπκε ηε δπλαηόηεηα ζηνπο 

καζεηέο λα επαλαιάβνπλ απηά πνπ έκαζαλ θαη λα ηα εκπεδώζνπλ ζηελ “πξάμε”. 

Παξαζθεπή ξπζκηζηηθώλ δηαιπκάησλ  NH3  /ΝΖ4Cl:  

Σηο απαληήζεηο ησλ αθόινπζσλ εξσηεκάησλ ηηο δίλνπλ ππνινγηζηηθά  νη καζεηέο. 

 Με πνηα αλαινγία όγθσλ πξέπεη λα αλακείμνπκε ηα δηαιύκαηα  HCl 1M θαη NH3 1M γηα λα 

παξαζθεπάζνπκε ξπζκηζηηθό δηάιπκα κε ΡΗ=9;                                (2/3) 

 Πνηνπο όγθνπο ησλ δηαιπκάησλ απηώλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα 100 ml ηειηθνύ 

δηαιύκαηνο;                                                                    (40ml, 60ml) 

 Πνηα είλαη ε ζύζηαζε θαη πνηεο νη ζπγθεληξώζεηο ζην ηειηθό δηάιπκα; (NH3 0.2M, ΝΗ4Cl 

0.4M)                                          

ε νγθνκεηξηθή θηάιε ησλ 100ml ξίρλνπκε 40ml δηαιύκαηνο HCl 1M θαη  60ml δηαιύκαηνο NH3 

1M. Παξαζθεπάδνπκε ην ξπζκηζηηθό δηάιπκα ΡΓ1, θαη κε ηελ επηινγή κεηνλνκαζία θηηάρλνπκε 

ηελ εηηθέηα: (NH3 0.2M /ΝΖ4Cl 0.4M)  

 ε άιιε νγθνκεηξηθή θηάιε ησλ 100 ml κεηαγγίδνπκε 10 ml ηνπ ΡΓ1 θαη πξνζζέηνπκε λεξό 

κέρξη ηε ραξαγή. Παξαζθεπάδνπκε έηζη ην ΡΓ2 (NH3 0.02M /ΝΖ4Cl 0.04M) θαη όπσο 

πξνεγνύκελα θηηάρλνπκε ηελ εηηθέηα.  

Οκνίσο αξαηώλνπκε ζην δεθαπιάζην 10 ml ηνπ ΡΓ2 θαη παξαζθεπάδνπκε ην ΡΓ3 (NH3 0.002M 

/ΝΖ4Cl 0.004M) 

Παξαζθεπή ξπζκηζηηθώλ δηαιπκάησλ CH3COOH/CH3COONa: 

Οη καζεηέο απαληνύλ ζηα εξσηήκαηα: 

 Αλακεηγλύνπκε ίζνπο όγθνπο δηαιπκάησλ CH3COOH 3M θαη ΝαΟΗ 3Μ. Πνηα ε 

ζύζηαζε, ε ζπγθέληξσζε θαη ην ΡΗ ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη;                              

 ( CH3COONa, 1.5M) 

 Με πνηα αλαινγία όγθσλ πξέπεη λα αλακείμνπκε ην πξνεγνύκελν δηάιπκα κε ην 

δηάιπκα CH3COOH 3M γηα παξαζθεπάζνπκε ξπζκηζηηθό δηάιπκα κε ΡΗ=5; (4/1) 
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 Πνηνπο όγθνπο ησλ δηαιπκάησλ απηώλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα 

παξαζθεπάζνπκε 100 ml ηειηθνύ δηαιύκαηνο;                                 (80ml, 20ml) 

 Πνηεο νη ζπγθεληξώζεηο ησλ πεξηερνκέλσλ νπζηώλ ζην ηειηθό δηάιπκα; (1.2M 0.6M) 

 

ε νγθνκεηξηθή θηάιε ησλ 100ml ξίρλνπκε από ίζνπο όγθνπο, έζησ 50ml, δηαιπκάησλ 

CH3COOH 3M θαη ΝαΟΖ 3Μ γηα λα παξαζθεπάζνπκε δηάιπκα  CH3COONa 1.5M.  

ε νγθνκεηξηθή θηάιε ησλ 100ml κεηαγγίδνπκε 80ml δηαιύκαηνο  CH3COONa 1.5M θαη 20ml 

δηαιύκαηνο CH3COOH 3M, γηα λα παξαζθεπάζνπκε ην ΡΓ4:(CH3COOH 0.6M/CH3COONa 

1.2M). Φηηάρλνπκε θαη επηθνιινύκε ηελ εηηθέηα ζηελ νγθνκεηξηθή θηάιε.   

ε άιιε νγθνκεηξηθή θηάιε ησλ 100ml κεηαγγίδνπκε 10 ml ηνπ ΡΓ1 θαη πξνζζέηνπκε 90 ml 

λεξό, κέρξη ηε ραξαγή. Παξαζθεπάδνπκε  ην ΡΓ5 :(CH3COOH 0.06M/CH3COONa 0.12M)  θαη 

επηθνιινύκε ηελ εηηθέηα ζηελ νγθνκεηξηθή θηάιε.  Αξαηώλνπκε 10 ml ηνπ ΡΓ5 κε 90 ml λεξό 

θαη θηηάρλνπκε ην ΡΓ6: (CH3COOH 0.006M/CH3COONa 0.012M)   

 

Πεηξακαηηθή δηαδηθαζία I: 

Σηο νγθνκεηξηθέο θηάιεο πνπ πεξηέρνπλ ηα δπζκηζηηθά δηαιύκαηα  ΡΓ1(NH3 0.2M /ΝΖ4Cl 0.4M), 

ΡΓ2 (NH3 0.02M /ΝΖ4Cl 0.04M),  ΡΓ3 (NH3 0.002M /ΝΖ4Cl 0.004M),  ΡΓ4:(CH3COOH 

0.6M/CH3COONa1.2M), ΡΓ5 :(CH3COOH 0.06M/CH3COONa 0.12M)   θαη  ΡΓ6 :(CH3COOH 

0.006M/CH3COONa 0.012M) ηηο ηνπνζεηνύκε κε ηε ζεηξά απηή νξηδόληηα. Από ην ληνπιάπη 

πνπ πεξηέρεη ηα γπάιηλα ζθεύε  κεηαθέξνπκε θαη ηνπνζεηνύκε από έλα πνηήξη δέζεο ησλ 250 

ml θάησ από θάζε νγθνκεηξηθή θηάιε κε ηα δηαιύκαηα. Γηα λα απνθύγνπκε ηε δηαδηθαζία ηεο 

κεηνλνκαζίαο, πξέπεη λα πξνζέμνπκε ζε πνηα νγθνκεηξηθή αληηζηνηρεί ην θάζε πνηήξη δέζεο 

θαη λα κελ ηα κπεξδέςνπκε.  

ε θάζε πνηήξη δέζεο κεηαγγίδνπκε 10 ml ηνπ δηαιύκαηνο πνπ βξίζθεηαη από πάλσ ηνπ θαη 

κεηαθέξνπκε ηελ νγθνκεηξηθή πάιη ζηελ αξρηθήο ηεο ζέζε. 

Μεηαθηλώληαο ηνλ θέλζνξα κεηξάκε θαη θαηαγξάθνπκε ην ΡΖ θάζε δηαιύκαηνο. Οη καζεηέο 

ππνινγίδνπλ ηηο ηηκέο πνπ είλαη πνιύ θνληά ζηηο κεηξεζείζεο θαη ζπκπιεξώλνπλ ηνλ πίλαθα. 

Πξνζζέηνπκε 1ml δηαιύκαηνο HCl 0.1M ζε θάζε πνηήξη δέζεο, κεηξάκε θαη ππνινγίδνπκε ην 

ΡΖ ησλ λέσλ δηαιπκάησλ.  

ηε ζπλέρεηα αθαηξνύκε από ηνλ πάγθν εξγαζίαο ηα πνηήξηα δέζεο κε δεμί θιηθ θαη αθαίξεζε. 

Μεηαθέξνπκε άιια έμη θελά πνηήξηα δέζεο ησλ 250 ml ζηνλ πάγθν εξγαζίαο θαη ηα 

ηνπνζεηνύκε θάησ από ηηο νγθνκεηξηθέο, πξνζέρνληαο, όπσο θαη πξνεγνύκελα, λα κε ραιάζεη 
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ε δηάηαμε. ε θάζε πνηήξη δέζεο κεηαγγίδνπκε 10 ml ηνπ δηαιύκαηνο ηεο αληίζηνηρεο 

νγθνκεηξηθήο θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζζέηνπκε 1 ml δηαιύκαηνο NaOH 0.1 Μ. 

Μεηξάκε ην ΡΖ θαη ζπκπιεξώλνπκε ηνλ πίλαθα κε ηηο ππνινγηζζείζεο θαη κεηξεζείζεο ηηκέο.  

  (Γίλνληαη  Ka CH3COOH=Kb NH3=2.10-5, log2=0.3, log11=1.04, log9.5=0.98, log13=1.11) 

 

 

 

Πίλαθαο VII (Ρπζκηζηηθή ηθαλόηεηα) 

 

 ΡΖ ΡΖ ΡΖ 

 Πξηλ ηελ πξνζζήθε Μεηά ηελ πξνζζήθε 
1ml HCl 0.1M 

Μεηά ηελ πξνζζήθε 
1ml NaOH 0.1M 

 Τπνινγη
ζζέλ 

Μεηξεζέλ Τπνινγη
ζζέλ 

Μεηξεζέλ Τπνινγηζ
ζέλ 

Μεηξεζέλ 

ΡΓ1:(NH3 0.2M / 
ΝΖ4Cl 0.4M),   

      

ΡΓ2:(NH3 0.02M / 
ΝΖ4Cl 0.04M),   

      

ΡΓ3: (NH3 0.002M / 
ΝΖ4Cl 0.004M) 

      

       

ΡΓ4:(CH3COOH 0.6M/ 
CH3COONa1.2M 

      

 ΡΓ5:(CH3COOH 0.06M/ 
CH3COONa 0.12M 

      

 ΡΓ6:(CH3COOH 0.006M/ 
CH3COONa 0.012M) 
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Δξσηήζεηο: 

1.Ση παξαηεξείηε γηα ην ΡΗ ησλ δηαιπκάησλ ΡΓ1, ΡΓ2 θαη ΡΓ3; Πώο ην εξκελεύεηε; 

Παξαηεξείηε θάηη παξόκνην θαη γηα ηα δηαιύκαηα ΡΓ4, ΡΓ5 θαη ΡΓ6; 

2. Πνην από ηα ΡΓ4, ΡΓ5 θαη ΡΓ6 δηαζέηεη ηζρπξόηεξε ξπζκηζηηθή ηθαλόηεηα θαη γηαηί; 

3. Καηά ηελ πξνζζήθε 1ml HCl 0.1M ζηα 10 ml ηνπ δηαιύκαηνο ΡΓ3 ή ΡΓ6 δηαηεξείηαη ε 

ξπζκηζηηθή ηνπ ηθαλόηεηα; Να ηεθκεξηώζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

 

Πεηξακαηηθή δηαδηθαζία II: 

Μεηαθέξνπκε ζην λέν πάγθν εξγαζίαο ην δνρείν κε λεξό θαη ηα δηαιύκαηα HCl 0.1M, NaOH 

0.1M, NaOH 1M  HNO3 10M, NH3 1M, CH3COOH 1M, θαη ζηεξεό NaCl.  

Παξαζθεπάδνπκε ηα δηαιύκαηα CH3COONa 0.1M, NH4NO3 0.1M θαη NaCl 0.1M, αθνύ πξώηα 

νη καζεηέο απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο: 

1. Πόζα ml δηαιύκαηνο CH3COOH 1M θαη πόζα δηαιύκαηνο NaOH 1M πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα παξαζθεπάζνπκε 100 ml δηαιύκαηνο CH3COOH 0.1M ; (10 ml) 

2. Πόζα ml δηαιύκαηνο HNO3 10M  θαη πόζα δηαιύκαηνο NH3 1M  πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα παξαζθεπάζνπκε 100 ml δηαιύκαηνο NH4NO3 0.1M ;   (1ml, 

10ml) 

3. Πόζα ml δηαιύκαηνο NH3 1M ή  CH3COOH 1Μ πξέπεη λα αξαηώζνπκε κε λεξό γηα 

πξνθύςνπλ δηαιύκαηα  NH3  0.1M θαη  CH3COOH 0.1Μ αληίζηνηρα; (10 ml) 

4. Πόζα gr ζηεξενύ NaCl πξέπεη λα δπγίζνπκε γηα λα θηηάμνπκε δηάιπκα NaCl 0.1M; 

(0.585gr) 

Μεηαθέξνπκε ζηνλ πάγθν εξγαζίαο πέληε νγθνκεηξηθέο θηάιεο ησλ 100ml. ηελ πξώηε 

κεηαγγίδνπκε ηνπο όγθνπο ησλ δηαιπκάησλ πνπ ππνινγίζακε θαη πξνζζέηνληαο λεξό κέρξη ηε 

ραξαγή παξαζθεπάδνπκε ην δηάιπκα CH3COONa 0.1M. Με ηελ επηινγή κεηνλνκαζία 

θηηάρλνπκε ηελ εηηθέηα ηνπ. Με όκνην ηξόπν παξαζθεπάδνπκε ζε άιιε νγθνκεηξηθή ην δηάιπκα 

NH4NO3  0.1M θαη ηα δηαιύκαηα NH3  0.1M θαη  CH3COOH 0.1Μ. 

Γηα λα παξαζθεπάζνπκε ην δηάιπκα NaCl 0.1M, κεηαθέξνπκε ζηνλ πάγθν εξγαζίαο ην δπγό 

θαη ηελ θάςα δύγηζεο. 

Σνπνζεηνύκε ηα δνρεία κε ην λεξό θαη ηα δηαιύκαηα NaCl 0.1M , HCl 0.1M, NaOH 0.1M, 

CH3COOH 0.1M ,  NH3  0.1M, CH3COONa 0.1M  θαη NH4NO3 0.1M , ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο, 

νξηδόληηα θαη ζε ζηαζεξή ζεηξά γηα λα κελ κπεξδεπηνύκε. 
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Κάησ από ην θάζε δηάιπκα κεηαθέξνπκε από έλα πνηήξη δέζεο, ζην νπνίν κεηαγγίδνπκε 20 ml 

ηνπ ππεξθείκελνπ δηαιύκαηνο. Τπνινγίδνπκε θαη κεηξάκε ην ΡΖ ησλ δηαιπκάησλ. 

Πξνζζέηνπκε ζε θάζε πνηήξη δέζεο 1 ml δηαιύκαηνο HCl 0.1M γηα λα ζπκπιεξώζνπκε ηα 

αληίζηνηρα θειηά ηνπ πίλαθα.  

Δπαλαιακβάλνπκε ηελ ίδηα δηαδηθαζία ζε άιια επηά πνηήξηα δέζεο θαη πξνζζέηνπκε 1 ml 

δηαιύκαηνο NaOH 0.1M. 

 (Γίλνληαη: Ka CH3COOH=Kb NH3=2.10-5, log2=0.3, log21=1,38, log19=1.28) 

 

Πίλαθαο VIII (Ρπζκηζηηθή ηθαλόηεηα) 

 ΡΖ ΡΖ ΡΖ 

 Πξηλ ηελ πξνζζήθε Μεηά ηελ πξνζζήθε 
1ml HCl 0.1M 

Μεηά ηελ πξνζζήθε 
1ml NaOH 0.1M 

 Τπνινγη
ζζέλ 

Μεηξεζέλ Τπνινγη
ζζέλ 

Μεηξεζέλ Τπνινγη
ζζέλ 

Μεηξεζέλ 

H2O       

NaCl 0.1M       

HCl 0.1M       

NaOH 0.1M       

CH3COOH 0.1M       

NH3  0.1M       

CH3COONa 0.1M         

 NH4NO3 0.1M       
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Δξσηήζεηο – Αζθήζεηο: 

                                        

1.  Από ηα παξαθάησ δηαιύκαηα, πνην έρεη κεγαιύηεξε ξπζκηζηηθή ηθαλόηεηα: 

α. CH3COOH 0,1M – CH3COONa 0,1M 

β. CH3COOH 0,01M – CH3COONa 0,01M  

γ. CH3COOH 0,5M – CH3COONa 0,5M  

δ. CH3COOH 1,0M – CH3COONa 1,0M                               (Δμεηάζεηο 2011) 

2.  Να εμεγήζεηε γηαηί ην ξπζκηζηηθό δηάιπκα CH3COOH / CH3COONa δηαηεξεί πξαθηηθά ην ΡΗ 

ηνπ ζηαζεξό, γξάθνληαο θαη ηηο θαηάιιειεο ρεκηθέο εμηζώζεηο, αλ ζην δηάιπκα απηό 

πξνζζέζνπκε: 

η. κηθξή πνζόηεηα HCl   ii. κηθξή πνζόηεηα NaOH                                       (Δμεηάζεηο 2006) 

3.  Να ραξαθηεξίζεηε σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο: 

α. Σν πδαηηθό δηάιπκα πνπ πεξηέρεη HF 0,1M θαη NaF 0,1M είλαη ξπζκηζηηθό. (Δμεηάζεηο 2007) 

β. Γηάιπκα πνπ πεξηέρεη ζε ίζεο ζπγθεληξώζεηο HCl θαη KCl είλαη ξπζκηζηηθό. 

                                                                                                                            (Δμεηάζεηο 2007)  

4. ∆ίλνληαη ηα παξαθάησ πδαηηθά δηαιύκαηα:  

∆ηάιπκα ∆1 αζζελνύο νμένο ΗΑ, ζπγθέληξσζεο c θαη όγθνπ V.  

∆ηάιπκα ∆2 άιαηνο ΝaA, ζπγθέληξσζεο c θαη όγθνπ V.  

Αλακεηγλύνπκε ηα δηαιύκαηα ∆1 θαη ∆2 θαη πξνθύπηεη ξπζκηζηηθό δηάιπκα ∆3.  

α. ην δηάιπκα ∆3 πξνζηίζεηαη 

1. κηθξή πνζόηεηα αεξίνπ HCl.  

2. κηθξή πνζόηεηα ζηεξενύ ΝaOH.  

Να γξαθνύλ νη αληηδξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζε θαζεκηά από ηηο παξαπάλσ 
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πεξηπηώζεηο.  

β. Να ραξαθηεξίζεηε σο ζσζηή ή ιαλζαζκέλε ηελ παξαθάησ πξόηαζε:  

Όηαλ ην δηάιπκα ∆3 αξαηώλεηαη ζε δηπιάζην όγθν,  ην pH ηνπ απμάλεηαη.  

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                        (Δμεηάζεηο 2008) 
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7                         

ΟΓΚΟΜΔΣΡΖΖ - ΣΙΣΛΟΓΟΣΖΖ 

 

 

θνπόο θαη ζηόρνη: 

Ζ νγθνκέηξεζε – ηηηινδόηεζε αλήθεη ζηελ εμεηαζηέα ύιε ησλ Παλειιαδηθώλ Δμεηάζεσλ ηεο Γ 

Λπθείνπ. Αξθεηέο θνξέο ηέζεθαλ ζέκαηα κε νγθνκέηξεζε θαη κε θακπύιε νγθνκέηξεζεο. Δλώ 

είλαη κηα θαζαξά πεηξακαηηθή δηαδηθαζία, ζπλήζσο, ιόγσ ηεο πίεζεο ηνπ ρξόλνπ “γηα λα βγεη 

ε ύιε”, ηε δηδάζθνπκε ζεσξεηηθά, ζρεδηάδνληαο ηελ πξνρνΐδα θαη ηελ θσληθή θηάιε κε ην 

άγλσζην δηάιπκα ζηνλ πίλαθα. Υξεζηκνπνηώληαο ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθό κπνξνύκε  λα 

εμνηθνλνκίζνπκε ρξόλν , ε δηδαζθαιία λα γίλεη πην επράξηζηε θαη ηειηθά λα εκπεδώζνπλ 

απνηειεζκαηηθόηεξα ηελ ύιε νη καζεηέο.  Σν εηθνληθό πείξακα βέβαηα  πνηέ δελ αληηθαζηζηά ην 

πξαγκαηηθό. 

ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πνπ κειεηάκε δερόκαζηε όηη KaCH3COOH=KbNH3=2.10-5. Έηζη νη πξάμεηο 

γίλνληαη ζρεηηθά εύθνια θαη νη ηηκέο πνπ νη καζεηέο βξίζθνπλ εξγαδόκελνη ππνινγηζηηθά είλαη 

πνιύ θνληά ζηηο «πεηξακαηηθέο». 

Οη PKa ησλ δεηθηώλ πνπ δηαζέηεη ην ινγηζκηθό, πνξηνθαιόρξνπλ ηνπ κεζπιίνπ, εξπζξό ηνπ 

κεζπιίνπ, θαηλνινθζειεΐλε, πξάζηλν ηεο βξσκηθξεδόιεο, είλαη θαηά πξνζέγγηζε αληίζηνηρα 

3.8, 5.2, 8.2 θαη 4.6. (πίλαθαο 3.3, ζειίδα 124 ζρνιηθνύ βηβιίνπ).  

 

 

7.1  Ογθνκέηξεζε «αγλώζηνπ» δηαιύκαηνο ηζρπξνύ νμένο HNO3  κε πξόηππν δηάιπκα 

ηζρπξήο βάζεο NaOH 

 

Παξαζθεπή «άγλσζηνπ» δηαιύκαηνο:  

ε θσληθή θηάιε ησλ 500 ml κεηαγγίδνπκε 10 ml δηαιύκαηνο HNO3 3Μ θαη πξνζζέηνπκε 290 ml 

απνζηαγκέλν λεξό. Έηζη παξαζθεπάζακε ην «άγλσζηεο» ζπγθέληξσζεο δηάιπκα, έζησ Υ. 

Οη καζεηέο ππνινγηζηηθά βξίζθνπλ ηε ζπγθέληξσζε ηνπ Υ. 
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Πξόηππν δηάιπκα: 

ε νγθνκεηξηθή ησλ 250 ml ξίρλνπκε 50 ml δηαιύκαηνο NaOH 1Μ θαη πξνζζέηνπκε κέρξη ηε 

ραξαγή λεξό. Έζησ Π ην πξόηππν δηάιπκα πνπ παξαζθεπάζακε. 

Πνηα είλαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ πξόηππνπ δηαιύκαηνο;     (0,2 M) 

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζην πεηξακαηηθό κέξνο νη καζεηέο πξέπεη λα απαληήζνπλ κε αηηηνιόγεζε 

ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα: 

 ηε ζπγθεθξηκέλε νγθνκέηξεζε, πνηα είλαη ε ηηκή ηνπ ΡΗ ζην ηζνδύλακν ζεκείν;  

 Πνην δείθηε, από ηνπο δηαζέζηκνπο, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα 

ειαρηζηνπνηήζνπκε ην πεηξακαηηθό ζθάικα; 

 

 

«Πεηξακαηηθό κέξνο» I:(Σηηινδόηεζε ηνπ αγλώζηνπ δηαιύκαηνο) 

ε θσληθή θηάιε ησλ 250 ml κεηαγγίδνπκε 20 ml ηνπ αγλώζηνπ δηαιύκαηνο Υ θαη κε ην 

ζηαγνλόκεηξν πξνζζέηνπκε πνιύ κηθξό όγθν, έζησ 0.1 ml (αληηζηνηρεί ζε δπν ζηαγόλεο 

πεξίπνπ)  ηνπ δείθηε πνπ επηιέμακε. (Μεηαθέξνπκε ην ζηαγνλόκεηξν ζην ζηόκην ηνπ δνρείνπ 

πνπ πεξηέρεη ην δείθηε, πιεθηξνινγνύκε ηνλ όγθν πνπ ζέινπκε λα αθαηξέζνπκε, έζησ 1 ml θαη 

επηιέγνπκε «αθαίξεζε». ηε ζπλέρεηα πξνζζέηνπκε ηα 0.1 ml, ηνπ δείθηε ζηελ θσληθή θηάιε 

πιεθηξνινγώληαο ηνλ όγθν θαη επηιέγνληαο «πξνζζήθε»)  

Μεηαγγίδνπκε  ζηελ πξνρνΐδα 50 ml ηνπ πξνηύπνπ δηαιύκαηνο. Μεηαθέξνπκε ηελ πξνρνΐδα 

πάλσ από ην ζηόκην ηεο θσληθήο θηάιεο θαη εκθαλίδεηαη ζε κεγέζπλζε ε νγθνκεηξηθή θιίκαθα. 

Καηαγξάθνπκε ηελ αξρηθή έλδεημε πξνζέρνληαο ην θάησ κέξνο ηνπ κελίζθνπ. 

Δπηιέγνπκε κε πιεθηξνιόγεζε ηνλ όγθν ηνπ πξνηύπνπ δηαιύκαηνο πνπ επηζπκνύκε λα πέθηεη 

θάζε θνξά πνπ αλνίγνπκε ηε ζηξόθηγγα. Ζ ζηξόθηγγα αλνίγεη κε αξηζηεξό θιηθ ζηελ επηινγή 

«πξνζζήθε». 

Αξρηθά θάλνπκε κηα γξήγνξε νγθνκέηξεζε ξίρλνληαο θάζε θνξά κεγάιε πνζόηεηα, έζησ 1 ml, 

πξνηύπνπ δηαιύκαηνο θαη βξίζθνπκε κε ηελ αιιαγή ηνπ ρξώκαηνο, ηνλ θαηά πξνζέγγηζε 

απαηηνύκελν όγθν πξνηύπνπ δηαιύκαηνο γηα ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε. 

Δπαλαιακβάλνπκε ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία κε κεγαιύηεξεο ζηελ αξρή πνζόηεηεο 

πξνηύπνπ δηαιύκαηνο αιιά θνληά θαη πξηλ από ηνλ όγθν πνπ πξνεγνύκελα βξήθακε 

αιιάδνπκε ηελ πνζόηεηα πνπ πξνζζέηνπκε θάζε θνξά  0.1 ml (δπν ζηαγόλεο) ή 0.05 ml (κηα 
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ζηαγόλα).  

ηακαηάκε ηελ νγθνκέηξεζε ηε ζηηγκή πνπ κεηαβάιιεηαη ην ρξώκα ηνπ δηαιύκαηνο. 

Καηαγξάθνπκε ηελ ηειηθή έλδεημε. 

Τπνινγηζκνί: 

Αθαηξώληαο από ηελ ηειηθή ηελ αξρηθή έλδεημε ππνινγίδνπκε ηνλ όγθν ηνπ πξνηύπνπ 

δηαιύκαηνο πνπ απαηηείηαη. 

Οη καζεηέο γλσξίδνληαο ηνλ όγθν ηνπ αγλώζηνπ δηαιύκαηνο, ηνλ όγθν θαη ηε ζπγθέληξσζε 

(ηίηιν) ηνπ πξνηύπνπ δηαιύκαηνο ππνινγίδνπλ ηε ζπγθέληξσζε ηνπ αγλώζηνπ δηαιύκαηνο.     

 

 

 

«Πεηξακαηηθό κέξνο» ΙΙ: (Κακπύιε νγθνκέηξεζεο) 

Όπσο θαη ζην πεηξακαηηθό κέξνο I, ζε θσληθή θηάιε ησλ 250 ml κεηαγγίδνπκε 20 ml ηνπ 

αγλώζηνπ δηαιύκαηνο Υ θαη κε ην ζηαγνλόκεηξν πξνζζέηνπκε αλ ην θξίλνπκε εθπαηδεπηηθά 

ζθόπηκν 0.1 ml, ηνπ δείθηε. (Γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο θακπύιεο νγθνκέηξεζεο δελ είλαη 

απαξαίηεηε ε πξνζζήθε δείθηε).  

Μεηαθέξνπκε ηελ πξνρνΐδα πάλσ από ηελ θσληθή θηάιε θαη εκθαλίδεηαη κεγεζπκέλε  ε 

νγθνκεηξηθή θιίκαθα. 

πκπιεξώλνπκε ηνλ πίλαθα κε ηηο ελδείμεηο ηεο πξνρνΐδαο, ηνλ όγθν ηνπ πξνηύπνπ δηαιύκαηνο 

πνπ θάζε θνξά πξνζζέηνπκε θαη ην ΡΖ ηνπ δηαιύκαηνο κεηά από θάζε πξνζζήθε.                   

V NaOH (ml) είλαη ν όγθνο ηνπ πξνηύπνπ δηαιύκαηνο πνπ πέθηεη θάζε θνξά πνπ αλνίγνπκε ηε 

ζηξόθηγγα, δειαδή ε δηαθνξά ησλ ελδείμεσλ θαη‟ απόιπηε ηηκή πξηλ θαη κεηά ην άλνηγκα ηεο 

ζηξόθηγγαο..  

V NaOH (ml) <ζπλνιηθόο> είλαη ν ζπλνιηθόο όγθνο ηνπ δηαιύκαηνο ηνπ NaOH πνπ έπεζε ζηελ 

θσληθή θηάιε.  
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Πίλαθαο Ι (Ογθνκέηξεζε αγλώζηνπ δηαιύκαηνο HNO3 κε πξόηππν δηάιπκα  NaOH) 

 

α/α Έλδεημε πξνρνϊδαο V NaOH (ml) V NaOH (ml) <ζπλνιηθόο> ΡΖ 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     
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Δπεμεξγαζία ησλ «πεηξακαηηθώλ» δεδνκέλσλ, θαηαζθεπή θακπύιεο νγθνκέηξεζεο: 

Οη καζεηέο ζε ραξηί  κηιηκεηξέ θαηαζθεπάδνπλ ηελ θακπύιε νγθνκέηξεζεο. ηνλ θαηαθόξπθν 

άμνλα ηίζεληαη νη ηηκέο ηνπ ΡΖ θαη ζηνλ νξηδόληην ν όγθνο ηνπ πξνηύπνπ δηαιύκαηνο πνπ 

ζπλνιηθά, κέρξη ηε κέηξεζε απηή πξνζηέζεθε ( V NaOH (ml) <ζπλνιηθόο>). 

Από ηελ θακπύιε νγθνκέηξεζεο πξνζδηνξίδνπλ ην ηειηθό ζεκείν θαη ηνλ απαηηνύκελν όγθν ηνπ 

πξνηύπνπ δηαιύκαηνο γηα ηελ εμνπδεηέξσζε. 

Τπνινγίδνπλ ηε ζπγθέληξσζε ηνπ αγλώζηνπ δηαιύκαηνο θαη απαληνύλ ζηηο εξσηήζεηο. 

Δξσηήζεηο: 

1. Η πξνεγνύκελε νγθνκέηξεζε ραξαθηεξίδεηαη σο νμπκεηξία ή αιθαιηκεηξία θαη γηαηί; 

2. Πνηα ε δηαθνξά ηειηθνύ θαη ηζνδύλακνπ ζεκείνπ νγθνκέηξεζεο; 

3. Αλ θαηά ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία Ι (Σηηινδόηεζε ηνπ αγλώζηνπ δηαιύκαηνο) δελ 

ρξεζηκνπνηνύζακε ζα δείθηε θαηλνινθζαιετλε (PKa =8.2)  αιιά πνξηνθαιόρξνπλ ηνπ 

κεζπιίνπ (PKa =3.8) ην ηειηθό ζεκείν ηεο νγθνκέηξεζεο ζα ήηαλ πξηλ ην ηζνδύλακν 

ζεκείν, ζην ηζνδύλακν ζεκείν ή κεηά ην ηζνδύλακν ζεκείν. Η ζπγθέληξσζε ηνπ 

αγλώζηνπ δηαιύκαηνο πνπ ζα ππνινγίδακε ζα δηέθεξε από ηελ πξαγκαηηθή; Αλ λαη ζα 

ήηαλ κεγαιύηεξε ή κηθξόηεξε;  

4. Καηά ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ΙΙ (θαηαζθεπή θακπύιεο νγθνκέηξεζεο), όηαλ έρνπκε 

ζπλνιηθά πξνζζέζεη 5 ml πξνηύπνπ δηαιύκαηνο παξαζθεπάζηεθε ξπζκηζηηθό δηάιπκα; 

5. Καηά ηελ νγθνκέηξεζε δηαιύκαηνο ΗCℓ κε πξόηππν δηάιπκα ΝaΟΗ ζην ηζνδύλακν 

ζεκείν ην δηάιπκα έρεη:  (Να επηιέμεηε ηε ζσζηή) 

α. pH=13  

β. pH= 6  

γ. pH= 7  

δ. pH= 2                                                                                  (Δμεηάζεηο 2007) 

6. Πνηνο από ηνπο παξαθάησ δείθηεο είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ νγθνκέηξεζε ηζρπξνύ νμένο 

από ηζρπξή βάζε;  

α. δείθηεο κε Κa=10–2 

β. δείθηεο κε Κa=10–4 

γ. δείθηεο κε Κa=10–8 

δ. δείθηεο κε Κa=10–10                                                                                            (Δμεηάζεηο 2011)  
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7.2  Ογθνκέηξεζε «αγλώζηνπ» δηαιύκαηνο ηζρπξήο βάζεο NaOH κε πξόηππν δηάιπκα 

ηζρπξνύ νμένο HCl 

Παξαζθεπή «άγλσζηνπ» δηαιύκαηνο:  

ε νγθνκεηξηθή θηάιε ησλ 250 ml ξίρλνπκε 5 ml δηαιύκαηνο NaOH 10Μ θαη ζπκπιεξώλνπκε 

κε απνζηαγκέλν λεξό κέρξη ηε ραξαγή. Έηζη παξαζθεπάζακε ην «άγλσζηεο» ζπγθέληξσζεο 

δηάιπκα, έζησ Φ. 

Οη καζεηέο βξίζθνπλ ππνινγηζηηθά ηε ζπγθέληξσζε ηνπ Φ. 

 

Παξαζθεπή πξόηππνπ δηαιύκαηνο: 

ε νγθνκεηξηθή ησλ 250 ml κεηαγγίδνπκε  50 ml δηαιύκαηνο HCl 1Μ θαη πξνζζέηνπκε 200 ml 

λεξό. Έζησ Π ην πξόηππν δηάιπκα πνπ παξαζθεπάζακε. 

Πνηα είλαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ πξόηππνπ δηαιύκαηνο;     (0,2 M) 

Πξνηνύ πξνρσξήζνπκε ζηηο πεηξακαηηθέο δηαδηθαζίεο νη καζεηέο πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ θαη 

λα απαληήζνπλ ζηα αθόινπζα εξσηήκαηα: 

  Πνηα είλαη ε ηηκή ηνπ ΡΗ ζην ηζνδύλακν ζεκείν ζηελ ελ ιόγσ νγθνκέηξεζε;  

 Δίλαη δηαζέζηκνη ζην IrYdium νη δείθηεο πνξηνθαιόρξνπλ ηνπ κεζπιίνπ, εξπζξό ηνπ 

κεζπιίνπ, θαηλνινθζειεΐλε θαη πξάζηλν ηεο βξσκνθξεδόιεο κε θαηά θαηά πξνζέγγηζε 

PKa  3.8, 5.2, 8.2 θαη 4.6 αληίζηνηρα. Πνηόλ από απηνύο πξνηείλεηε θαη γηαηί; 

 

 

«Πεηξακαηηθό κέξνο» I:(Σηηινδόηεζε ηνπ αγλώζηνπ δηαιύκαηνο) 

ε θσληθή θηάιε ησλ 250 ml κεηαγγίδνπκε 10 ml ηνπ αγλώζηνπ δηαιύκαηνο Φ θαη κε ην 

ζηαγνλόκεηξν πξνζζέηνπκε πνιύ κηθξό όγθν, έζησ 0.1 ml, (ν όγθνο κηαο ζηαγόλαο είλαη 

πεξίπνπ 0.05 ml) ηνπ δείθηε πνπ επηιέμακε, κε ηελ αθόινπζε δηαδηθαζία.  

(Μεηαθέξνπκε ην ζηαγνλόκεηξν ζην ζηόκην ηνπ δνρείνπ πνπ πεξηέρεη ην δείθηε, 

πιεθηξνινγνύκε ηνλ όγθν πνπ ζέινπκε λα αθαηξέζνπκε, έζησ 1 ml θαη επηιέγνπκε 

«αθαίξεζε». ηε ζπλέρεηα πξνζζέηνπκε ηα 0.1 ml ηνπ δείθηε ζηελ θσληθή θηάιε 

πιεθηξνινγώληαο ηνλ όγθν θαη επηιέγνληαο «πξνζζήθε»)  

Γηα λα είλαη πεξηζζόηεξν εκθαλέο ην δηάιπκα πξνζζέηνπκε θαη θάπνην όγθν, έζησ 40 ml λεξό.  
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Η πξνζζήθε ηνπ λεξνύ επεξεάδεη ηε ζπγθέληξσζε ηνπ αγλώζηνπ δηαιύκαηνο πνπ ζα βξνύκε 

«πεηξακαηηθά»; Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. 

 Γεκίδνπκε κε ην πξόηππν δηάιπκα HCl ηελ πξνρνΐδα θαη ηε κεηαθέξνπκε ζην ζηόκην ηεο 

θσληθήο θηάιεο. Σόηε εκθαλίδεηαη κεγεζπκέλε ε νγθνκεηξηθή θιίκαθα θαη θαηαγξάθνπκε, 

θνηηώληαο ην θάησ κέξνο ηνπ κελίζθνπ, ηελ αξρηθή ηηκή. 

Δθηεινύκε κηα γξήγνξε νγθνκέηξεζε, πξνζζέηνληαο θάζε θνξά αξθεηά κεγάιν όγθν έζησ 1 

ml, γηα λα πξνζδηνξίζνπκε ηνλ θαηά πξνζέγγηζε απαηηνύκελν όγθν γηα ηελ πιήξε 

εμνπδεηέξσζε πνπ κεηαβάιιεηαη θαη ην ρξώκα ηνπ δηαιύκαηνο. 

Δπαλαιακβάλνπκε ηελ πξνεγνύκελε δηαδηθαζία αιιά θνληά ζηνλ όγθν πνπ πξνεγνύκελα 

πξνζδηνξίζακε κεηώλνπκε ηνλ όγθν ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πέθηεη θάζε θνξά πνπ αλνίγνπκε ηε 

ζηξόθηγγα. Αλ ζέινπκε λα πέθηεη πεξίπνπ όγθνο κηαο ζηαγόλαο πξέπεη λα πιεθηξνινγήζνπκε 

0.05 ml. Σε ζηηγκή πνπ αιιάδεη ην ρξώκα ζηακαηάκε ηελ νγθνκέηξεζε. Ζ θαη‟ απόιπηε ηηκή 

δηαθνξά ηεο ηειηθήο θαη αξρηθήο έλδεημεο είλαη ν αθξηβήο όγθνο ηνπ πξνηύπνπ δηαιύκαηνο πνπ 

εμνπδεηεξώλεη ηα 10 ml αγλώζηνπ Φ. 

Οη καζεηέο δνπιεύνληαο ζηνηρεηνκεηξηθά, ππνινγίδνπλ ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ αγλώζηνπ 

δηαιύκαηνο Φ.   

 

«Πεηξακαηηθό κέξνο» ΙΙ: (Κακπύιε νγθνκέηξεζεο) 

ε θσληθή θηάιε ησλ 250 ml κεηαγγίδνπκε 20 ml ηνπ αγλώζηνπ δηαιύκαηνο Φ θαη κε ην 

ζηαγνλόκεηξν πξνζζέηνπκε 0.1 ml (δπν ζηαγόλεο), ηνπ δείθηε. (Γελ είλαη απαξαίηεην λα 

πξνζζέζνπκε δείθηε γηα λα θαηαζθεπάζνπκε ηελ θακπύιε νγθνκέηξεζεο . Δίλαη εθπαηδεπηηθά 

ρξήζηκν; Σν θξίλεη ν δηδάζθσλ Καζεγεηήο)  Μεηαθέξνπκε ηελ πξνρντδα πάλσ από ηελ θσληθή 

θηάιε θαη εκθαλίδεηαη κεγεζπκέλε  ε νγθνκεηξηθή θιίκαθα. 

πκπιεξώλνπκε ηνλ πίλαθα κε ηηο ελδείμεηο ηεο πξνρντδαο, ηνλ όγθν ηνπ πξνηύπνπ δηαιύκαηνο 

πνπ θάζε θνξά πνπ αλνίγνπκε ηε ζηξόθηγγα πέθηεη, ην ζπλνιηθό όγθν πνπ κέρξη ηελ ηειεπηαία 

κέηξεζε ξίμακε ζην άγλσζην δηάιπκα  θαη ην ΡΖ ηνπ δηαιύκαηνο κεηά από θάζε πξνζζήθε.  

V HCl (ml) είλαη ν όγθνο ηνπ πξνηύπνπ δηαιύκαηνο πνπ πέθηεη θάζε θνξά πνπ αλνίγνπκε ηε 

ζηξόθηγγα, δειαδή ε δηαθνξά ησλ ελδείμεσλ θαη‟ απόιπηε ηηκή.  

V HCl (ml) <ζπλνιηθόο> είλαη ν ζπλνιηθόο όγθνο ηνπ δηαιύκαηνο ηνπ HCl πνπ έπεζε ζηελ 

θσληθή θηάιε. Γειαδή ν ζπλνιηθόο όγθνο δηαιύκαηνο πνπ ξίμακε πξνεγνύκελα θαη ν όγθνο 

πνπ ξίμακε ηελ ηειεπηαία θνξά πνπ αλνίμακε ηε ζηξόθηγγα. 
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Πίλαθαο ΙΙ  (Ογθνκέηξεζε αγλώζηνπ δηαιύκαηνο NaOH κε πξόηππν δηάιπκα HCl ) 

 

α/α Έλδεημε πξνρνϊδαο V HCl (ml) V HCl (ml) <ζπλνιηθόο> ΡΖ 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     
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Δπεμεξγαζία ησλ «πεηξακαηηθώλ» δεδνκέλσλ, θαηαζθεπή θακπύιεο νγθνκέηξεζεο: 

Οη καζεηέο ζε ραξηί  κηιηκεηξέ θαηαζθεπάδνπλ ηελ θακπύιε νγθνκέηξεζεο. ηνλ θαηαθόξπθν 

άμνλα ηίζεληαη νη ηηκέο ηνπ ΡΖ θαη ζηνλ νξηδόληην ν όγθνο ηνπ πξνηύπνπ δηαιύκαηνο πνπ 

ζπλνιηθά, κέρξη ηε κέηξεζε απηή πξνζηέζεθε ( VHCl (ml) <ζπλνιηθόο>). 

Ζ θαηαζθεπή ηεο θακπύιεο κπνξεί λα γίλεη θαη ρξεζηκνπνηώληαο ην Excel. Δμαξηάηαη από ηελ 

νξγάλσζε ηνπ εξγαζηεξίνπ.  

Από ηελ θακπύιε νγθνκέηξεζεο πξνζδηνξίδνπλ ην ηειηθό ζεκείν θαη ηνλ όγθν ηνπ πξνηύπνπ 

δηαιύκαηνο πνπ απαηηήζεθε γηα ηελ εμνπδεηέξσζε. 

Τπνινγίδνπλ ηε ζπγθέληξσζε ηνπ αγλώζηνπ δηαιύκαηνο. 

Δξσηήζεηο: 

Να ραξαθηεξίζεηε ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο ζα ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο: 

1. Η ζπγθεθξηκέλε νγθνκέηξεζε είλαη νμπκεηξία δηόηη ζηελ πξνρντδα βάιακε δηάιπκα 

νμένο. 

2. Αλ ην ινγηζκηθό δηέζεηε θαη ρξεζηκνπνηνύζακε ζα δείθηε θίηξηλν ηεο αιηδαξίλεο ην 

πεηξακαηηθό ζθάικα ζα ήηαλ κηθξόηεξν. Σν θίηξηλν ηεο αιηδαξίλεο έρεη PKa πεξίπνπ 

11. 

3. Αλ ην ινγηζκηθό δηέζεηε θαη ρξεζηκνπνηνύζακε ζα δείθηε θπαλό ηεο βξσκνθαηλόιεο κε 

PKa πεξίπνπ 4, ε ζπγθέληξσζε ηνπ αγλώζηνπ δηαιύκαηνο πνπ ζα βξίζθακε ζα ήηαλ 

κεγαιύηεξε από ηελ πξαγκαηηθή. 

4. Αλ δηέζεηε ην ινγηζκηθό θπαλό ηεο βξσκνζπκόιεο ζα ηε ρξεζηκνπνηνύζακε. (ζειίδα 

124 ζρνιηθνύ βηβιίνπ).  

5. Η ζπγθεθξηκέλε νγθνκέηξεζε είλαη νμπκεηξία δηόηη σο πξόηππν δηάιπκα 

ρξεζηκνπνηήζακε  δηάιπκα νμένο. 

6. ην ηζνδύλακν ζεκείν είλαη ην ζεκείν ηεο νγθνκέηξεζεο όπνπ έρεη αληηδξάζεη πιήξσο 

ε νπζία (ζηνηρεηνκεηξηθά) κε νξηζκέλε πνζόηεηα πξόηππνπ δηαιύκαηνο. 

(Δμεηάζεηο 2007)  
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7.3  Ογθνκέηξεζε «αγλώζηνπ» δηαιύκαηνο αζζελνύο νμένο CH3COOH   κε πξόηππν 

δηάιπκα ηζρπξήο βάζεο NaOH 

Παξαζθεπή «αγλώζηνπ» δηαιύκαηνο CH3COOH:  

ε νγθνκεηξηθή θηάιε ησλ 500 ml κεηαγγίδνπκε 5 ml δηαιύκαηνο CH3COOH 3Μ θαη 

ζπκπιεξώλνπκε κε λεξό κέρξη ηε ραξαγή. Παξαζθεπάζακε ην «άγλσζην» δηάιπκα, έζησ Χ. 

Οη καζεηέο ππνινγίδνπλ ηε ζπγθέληξσζε ηνπ Χ, θαη ην ΡΗ  δερόκελνη όηη KaCH3COOH=2.10-5  

log2=0.3, log3=0.48                                                                                  (0.03M, 3.11) 

Παξαζθεπή πξνηύπνπ δηαιύκαηνο NaOH 0.06M. 

Πόζα ml δηαιύκαηνο NaOH 3Μ πξέπεη λα αλακείμνπκε κε λεξό γηα λα παξαζθεπάζνπκε 500 

ml δηαιύκαηνο NaOH 0.06Μ;                     (10 ml) 

ε νγθνκεηξηθή θηάιε ησλ 500 ml ξίρλνπκε 10ml δηαιύκαηνο NaOH 3Μ θαη 490 ml λεξό. Με ηελ 

επηινγή «κεηνλνκαζία» θηηάρλνπκε θαη επηθνιινύκε ηελ εηηθέηα ηνπ δηαιύκαηνο. 

Οη καζεηέο απαληνύλ ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα: 

  ην ηζνδύλακν ζεκείν απηήο ηεο νγθνκέηξεζεο ην ΡΗ είλαη κεγαιύηεξν ίζν ή 

κηθξόηεξν ηνπ 7 θαη γηαηί;  

 Από ηνπο δείθηεο πνπ δηαζέηεη ην ινγηζκηθό  πνξηνθαιόρξνπλ ηνπ κεζπιίνπ, εξπζξό ηνπ 

κεζπιίνπ θαη θαηλνινθζειετλε κε θαηά θαηά πξνζέγγηζε PKa  3.8, 5.2 θαη 8.2 

αληίζηνηρα, πνηόλ επηιέγεηε θαη γηαηί; 

 

«Πεηξακαηηθό κέξνο» I:(Σηηινδόηεζε ηνπ αγλώζηνπ δηαιύκαηνο) 

ε θσληθή θηάιε ησλ 250 ml κεηαγγίδνπκε 10 ml ηνπ αγλώζηνπ δηαιύκαηνο Χ. Γηα λα είλαη 

εκθαλέο ην δηάιπκα θαη ε αιιαγή ρξώκαηνο πξνζζέηνπκε θαη θάπνηα πνζόηεηα λεξνύ. Ζ 

πξνζζήθε ηνπ λεξνύ δελ επεξεάδεη ηε ζπγθέληξσζε ηνπ αγλώζηνπ δηαιύκαηνο πνπ ηειηθά ζα 

βξνύκε.  

 Με ην ζηαγνλόκεηξν πξνζζέηνπκε πνιύ κηθξό όγθν, έζησ 0.1 ml, (ν όγθνο κηαο ζηαγόλαο είλαη 

πεξίπνπ 0.05 ml) ηνπ δείθηε πνπ επηιέμακε, κε ηελ αθόινπζε δηαδηθαζία. (Μεηαθέξνπκε ην 

ζηαγνλόκεηξν ζην ζηόκην ηνπ δνρείνπ πνπ πεξηέρεη ην δείθηε, πιεθηξνινγνύκε ηνλ όγθν πνπ 

ζέινπκε λα αθαηξέζνπκε, έζησ 1 ml θαη επηιέγνπκε «αθαίξεζε». ηε ζπλέρεηα πξνζζέηνπκε 

ηα 0.1 ml ηνπ δείθηε ζηελ θσληθή θηάιε πιεθηξνινγώληαο ηνλ όγθν θαη επηιέγνληαο 
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«πξνζζήθε»)  

Γεκίδνπκε κε ην πξόηππν δηάιπκα NaOH 0.06M ηελ πξνρντδα θαη ηε κεηαθέξνπκε ζην ζηόκην 

ηεο θσληθήο θηάιεο. Σόηε εκθαλίδεηαη κεγεζπκέλε ε νγθνκεηξηθή θιίκαθα θαη θαηαγξάθνπκε, 

θνηηώληαο ην θάησ κέξνο ηνπ κελίζθνπ, ηελ αξρηθή ηηκή. 

Δθηεινύκε κηα γξήγνξε νγθνκέηξεζε, πξνζζέηνληαο θάζε θνξά αξθεηά κεγάιν όγθν έζησ 1 

ml, γηα λα πξνζδηνξίζνπκε ηνλ θαηά πξνζέγγηζε απαηηνύκελν όγθν γηα ηελ πιήξε 

εμνπδεηέξσζε πνπ κεηαβάιιεηαη θαη ην ρξώκα ηνπ δηαιύκαηνο. 

Δπαλαιακβάλνπκε ηελ πξνεγνύκελε δηαδηθαζία αιιά θνληά ζηνλ όγθν πνπ πξνεγνύκελα 

πξνζδηνξίζακε κεηώλνπκε ηνλ όγθν ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πέθηεη θάζε θνξά πνπ αλνίγνπκε ηε 

ζηξόθηγγα. Αλ ζέινπκε λα πέθηεη πεξίπνπ όγθνο κηαο ζηαγόλαο πξέπεη λα πιεθηξνινγήζνπκε 

0.05 ml. Σε ζηηγκή πνπ αιιάδεη ην ρξώκα ζηακαηάκε ηελ νγθνκέηξεζε. Ζ θαη‟ απόιπηε ηηκή 

δηαθνξά ηεο ηειηθήο θαη αξρηθήο έλδεημεο είλαη ν αθξηβήο όγθνο ηνπ πξνηύπνπ δηαιύκαηνο πνπ 

εμνπδεηεξώλεη ηα 10 ml αγλώζηνπ Φ. 

Οη καζεηέο δνπιεύνληαο ζηνηρεηνκεηξηθά, ππνινγίδνπλ ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ αγλώζηνπ 

δηαιύκαηνο Χ .   

 

 

 

 

«Πεηξακαηηθό κέξνο» ΙΙ: (θαηαζθεπή θακπύιεο νγθνκέηξεζεο) 

ε θσληθή θηάιε ησλ 250 ml κεηαγγίδνπκε 20 ml ηνπ αγλώζηνπ δηαιύκαηνο Χ.  Μεηαθέξνπκε 

ηελ πξνρντδα πάλσ από ηελ θσληθή θηάιε θαη εκθαλίδεηαη επθξηλώο  ε νγθνκεηξηθή θιίκαθα. 

πκπιεξώλνπκε ηνλ πίλαθα κε ηηο ελδείμεηο ηεο πξνρντδαο, ηνλ όγθν ηνπ πξνηύπνπ δηαιύκαηνο 

πνπ θάζε θνξά πνπ αλνίγνπκε ηε ζηξόθηγγα πέθηεη, ην ζπλνιηθό όγθν πνπ κέρξη ηελ ηειεπηαία 

κέηξεζε ξίμακε ζην άγλσζην δηάιπκα  θαη ην ΡΖ ηνπ δηαιύκαηνο κεηά από θάζε πξνζζήθε. 

Κνληά ζην ηζνδύλακν ζεκείν πξέπεη θάζε θνξά πνπ αλνίγνπκε ηε ζηξόθηγγα λα πξνζζέηνπκε 

κηθξέο πνζόηεηεο πξνηύπνπ δηαιύκαηνο.  
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ΠίλαθαοΙΙΙ  (Ογθνκέηξεζε αγλώζηνπ δηαιύκαηνο CH3COOH κε πξόηππν δηάιπκα  NaOH) 

 

α/α Έλδεημε πξνρνϊδαο V NaOH (ml) V NaOH (ml) <ζπλνιηθόο> ΡΖ 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

 

 

Δπεμεξγαζία ησλ «πεηξακαηηθώλ» δεδνκέλσλ, θαηαζθεπή θακπύιεο νγθνκέηξεζεο: 

Οη καζεηέο ζε ραξηί  κηιηκεηξέ θαηαζθεπάδνπλ ηελ θακπύιε νγθνκέηξεζεο. ηνλ θαηαθόξπθν 

άμνλα ηνπνζεηνύλ ηηο ηηκέο ηνπ ΡΖ θαη ζηνλ νξηδόληην ηνλ όγθν ηνπ πξνηύπνπ δηαιύκαηνο πνπ 
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ζπλνιηθά, κέρξη ηελ ηειεπηαία κέηξεζε, πξνζηέζεθε ( V NaOH (ml) <ζπλνιηθόο>). 

Ζ θακπύιε νγθνκέηξεζεο κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί θαη ρξεζηκνπνηώληαο ην Excel. 

Οη καζεηέο εληνπίδνπλ ην ηειηθό ζεκείν ηεο νγθνκέηξεζεο. Βξίζθνπλ ηνλ όγθν ηνπ πξνηύπνπ 

δηαιύκαηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εμνπδεηέξσζε. Τπνινγίδνπλ ηε ζπγθέληξσζε ηνπ αγλώζηνπ 

δηαιύκαηνο θαη απαληνύλ ζηηο αθόινπζεο εξσηήζεηο. 

 

Δξσηήζεηο: 

1. Η νγθνκέηξεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζαηε είλαη νμπκεηξία ή αιθαιηκεηξία; 

2. Γηαηί ζην ηζνδύλακν ζεκείν, όπσο θαη εζείο πεηξακαηηθά δηαπηζηώζαηε, ην ΡΗ είλαη 

κεγαιύηεξν ηνπ 7 ζηνπο 25νC ; 

3. Πνην ήηαλ ην ΡΗ ηνπ δηαιύκαηνο όηαλ είραηε πξνζζέζεη 5 ml πξνηύπνπ δηαιύκαηνο; Να 

απαληήζεηε ζην εξώηεκα απηό κε δπν ηξόπνπο. Μειεηώληαο ηελ θακπύιε 

νγθνκέηξεζεο πνπ θαηαζθεπάζαηε θαη εξγαδόκελνη ζηνηρεηνκεηξηθά.  

4. Γηαηί ε θακπύιε εκθαλίδεη κηθξή θιίζε ζην πξώην ζηάδην, πξηλ ηελ απόηνκε αύμεζε 

ηνπ ΡΗ; 

5. Αλ επηιέγαηε γηα δείθηε ην εξπζξό ηνπ κεζπιίνπ (PKa=3.8), ε ζπγθέληξσζε ηνπ 

αγλώζηνπ δηαιύκαηνο πνπ ζα βξίζθαηε ζα απείρε πνιύ από ηελ πξαγκαηηθή; Θα ήηαλ 

κηθξόηεξε, ίζε, ή θνληά ζηελ πξαγκαηηθή;  

6. ∆ηάιπµα CH3COOH νγθνµεηξείηαη µε πξόηππν δηάιπµα NaOH. 

α. ην ηζνδύλαµν ζεµείν ηεο νγθνµέηξεζεο ην δηάιπµα είλαη όμηλν, νπδέηεξν ή βαζηθό; 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

β. Πνηνο από ηνπο πξσηνιπηηθνύο δείθηεο, εξπζξό ηνπ αηζπιίνπ (pKa = 5,5) θαη 

θαηλνινθζαιεΐλε (pKa= 9), είλαη θαηάιιεινο γηα ηνλ θαζνξηζµό ηνπ ηειηθνύ ζεµείνπ ηεο 

νγθνµέηξεζεο; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.          (Δμεηάζεηο 2004) 

7. ∆ίλεηαη αξαηό πδαηηθό δηάιπκα ∆, αζζελνύο νμένο ΗΑ, ζεξκνθξαζίαο 25ν C θαη 

πξαγκαηνπνηνύκε ηα παξαθάησ πεηξάκαηα:  

α. Μεηξάκε κε περάκεηξν ην pH ηνπ δηαιύκαηνο. ε πνηα πεξηνρή ηεο θιίκαθαο ηνπ pH 

αλακέλεηαη λα είλαη ε έλδεημε ηνπ περακέηξνπ;   

β. ε πνζόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο ∆ πξνζζέηνπκε λεξό δηαηεξώληαο ζηαζεξή ηε 

ζεξκνθξαζία. Η έλδεημε ηνπ περακέηξνπ ζα απμεζεί, ζα ειαηησζεί ή ζα παξακείλεη 

ακεηάβιεηε ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε κέηξεζε;  

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

γ. Ογθνκεηξνύκε πνζόηεηα ηνπ αξρηθνύ δηαιύκαηνο ∆ κε δηάιπκα NaOH. ε πνηα 

πεξηνρή ηεο θιίκαθαο ηνπ pH αλακέλεηαη λα είλαη ε έλδεημε ηνπ περακέηξνπ ζην 
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ηζνδύλακν ζεκείν;  

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                    (Δμεηάζεηο 2009) 

 

8. Έλαο πξσηνιπηηθόο δείθηεο εκθαλίδεη θίηξηλν θαη κπιε ρξώκα ζε δύν πδαηηθά 

δηαιύκαηα, πνπ έρνπλ ΡΗ=4 θαη ΡΗ=10 αληίζηνηρα. ε πδαηηθό δηάιπκα κε ΡΗ=3 ν 

δείθηεο απηόο απνθηά ρξώκα: 

α. κπιε 

β. θίηξηλν 

γ. ελδηάκεζν (πξάζηλν) 

δ. δελ κπνξεί λα γίλεη πξόβιεςε    (Δμεηάζεηο 2008) 

       9.      Να ραξαθηεξηζηεί ζα ζσζηή ή ιαλζαζκέλε ε πξόηαζε: Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ  

ηειηθνύ       ζεκείνπ ηεο νγθνκέηξεζεο πδαηηθνύ δηαιύκαηνο  CH3COOH κε πδαηηθό δηάιπκα 

NaOH γίλεηαη κε δείθηε πνπ έρεη PKa=5.            (Δμεηάζεηο 2009) 

10. Μαζεηήο πξνεηνηκάδεηαη λα ππνινγίζεη ηελ πεξηεθηηθόηεηα ηνπ μπδηνύ ζε CH3COOH.  

α. Πνην από ηα παξαθάησ αληηδξαζηήξηα ζα ρξεζηκνπνηήζεη σο πξόηππν δηάιπκα γηα ηελ 

νγθνκέηξεζε;  i) δηάιπκα HCℓ 0,1 M  ii) δηάιπκα ΝaΟΗ 0,1 Μ iii) δηάιπκα ΝΗ3 0,1 Μ 

β. i) Πνηνλ από ηνπο παξαθάησ δείθηεο ζα ρξεζηκνπνηήζεη;  

∆είθηεο Πεδίν  pH αιιαγήο ρξώκαηνο 

α. θαηλνινθζαιεΐλε 8 - 10 

β. θόθθηλν κεζπιίνπ 4,5 – 5,5 

γ. θπαλό ζπκόιεο 1,5 - 3 

 ii) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                     (Δμεηάζεηο 2010) 

11. ην κέζν ηεο νγθνκέηξεζεο (όηαλ ξίμακε ην κηζό όγθν πξνηύπνπ δηαιύκαηνο από ηνλ 

απαηηνύκελν γηα ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε) πνην ήηαλ ην ΡΗ ηνπ δηαιύκαηνο; Πνηα ε ζρέζε ηεο 

ηηκήο απηήο ηνπ ΡΗ κε ηελ ΡΚa ηνπ αζζελνύο νμένο;  
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7.4  Ογθνκέηξεζε «αγλώζηνπ» δηαιύκαηνο αζζελνύο βάζεο NH3  κε πξόηππν δηάιπκα 

ηζρπξνύ νμένο HCl 

Παξαζθεπή «αγλώζηνπ» δηαιύκαηνο NH3:  

Παίξλνπκε από ην ληνπιάπη κε ηηο αζζελείο βάζεηο δηάιπκα NH3 1Μ. ε νγθνκεηξηθή θηάιε ησλ 

100 ml κεηαγγίδνπκε 10 ml από δηάιπκα ηεο NH3 1Μ θαη ζπκπιεξώλνπκε κε λεξό κέρξη ηε 

ραξαγή. Παξαζθεπάζακε ην «άγλσζην» δηάιπκα, έζησ Λ.  

Πνηα είλαη ε ζπγθέληξσζε θαη πνην ην ΡΗ ηνπ «αγλώζηνπ» δηαιύκαηνο; Οη καζεηέο απαληνύλ 

ζηα εξσηήκαηα. Γίλνληαη KbNH3=2.10-5 θαη log2=0.3.                                          (0.1M, 11.15) 

Παξαζθεπή πξνηύπνπ δηαιύκαηνο HCl 0.2M: 

Πόζα ml ηνπ δηαιύκαηνο HCl 1M πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα παξαζθεπάζνπκε 250 

ml δηαιύκαηνο HCl 0.2M;                                                                                              (50 ml) 

Από ην ληνπιάπη κε ηα ηζρπξά νμέα παίξλνπκε θαη κεηαθέξνπκε ζηνλ πάγθν εξγαζίαο δηάιπκα 

HCl 1M. ε νγθνκεηξηθή θηάιε ησλ 250 ml κεηαγγίδνπκε 50 ml δηαιύκαηνο HCl 1M θαη 

ζπκπιεξώλνπκε κε λεξό κέρξη ηε ραξαγή. Με ηελ επηινγή «κεηνλνκαζία» γξάθνπκε θαη 

επηθνιινύκε ηελ εηηθέηα ζηε θηάιε. 

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηηο πεηξακαηηθέο δηαδηθαζίεο νη καζεηέο πξέπεη λα απαληήζνπλ ζηα 

εξσηήκαηα θαη λα επηιέμνπλ ην δείθηε πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε. 

 ην ηζνδύλακν ζεκείν απηήο ηεο νγθνκέηξεζεο ην ΡΗ είλαη κεγαιύηεξν ίζν ή 

κηθξόηεξν ηνπ 7 θαη γηαηί;  

 Από ηνπο δείθηεο πνπ δηαζέηεη ην ινγηζκηθό  πνξηνθαιόρξνπλ ηνπ κεζπιίνπ, εξπζξό ηνπ 

κεζπιίνπ θαη θαηλνινθζειετλε κε θαηά θαηά πξνζέγγηζε PKa  3.8, 5.2 θαη 8.2 

αληίζηνηρα, πνηόλ επηιέγεηε θαη γηαηί;                           (εξπζξό ηνπ κεζπιίνπ) 

 

 

«Πεηξακαηηθό κέξνο» I:(Σηηινδόηεζε ηνπ αγλώζηνπ δηαιύκαηνο) 

ε θσληθή θηάιε ησλ 250 ml κεηαγγίδνπκε 20 ml ηνπ αγλώζηνπ δηαιύκαηνο Λ. Γηα λα είλαη 

εκθαλέο ην δηάιπκα θαη ε αιιαγή ρξώκαηνο πξνζζέηνπκε θαη θάπνηα πνζόηεηα λεξνύ, έζησ 
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30 ml.   

Σν λεξό πνπ πξνζζέζακε κεηαβάιιεη ηελ ηηκή ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ αγλώζηνπ δηαιύκαηνο 

πνπ ζα βξνύκε; 

 Με ην ζηαγνλόκεηξν πξνζζέηνπκε πνιύ κηθξό όγθν, έζησ 0.1 ml, (ν όγθνο κηαο ζηαγόλαο είλαη 

πεξίπνπ 0.05 ml) ηνπ δείθηε (εξπζξό ηνπ κεζπιίνπ), κε ηελ αθόινπζε δηαδηθαζία. 

(Μεηαθέξνπκε ην ζηαγνλόκεηξν ζην ζηόκην ηνπ δνρείνπ πνπ πεξηέρεη ην δείθηε, 

πιεθηξνινγνύκε ηνλ όγθν πνπ ζέινπκε λα αθαηξέζνπκε, έζησ 1 ml θαη επηιέγνπκε 

«αθαίξεζε». ηε ζπλέρεηα πξνζζέηνπκε ηα 0.1 ml ηνπ δείθηε ζηελ θσληθή θηάιε 

πιεθηξνινγώληαο ηνλ όγθν θαη επηιέγνληαο «πξνζζήθε»)  

Γεκίδνπκε ηελ πξνρνΐδα κε ην πξόηππν δηάιπκα HCl 0.2M  θαη ηε κεηαθέξνπκε ζην ζηόκην ηεο 

θσληθήο θηάιεο.  Δκθαλίδεηαη ζε κεγέζπλζε  ε νγθνκεηξηθή θιίκαθα θαη θαηαγξάθνπκε, 

θνηηώληαο ην θάησ κέξνο ηνπ κελίζθνπ, ηελ αξρηθή ηηκή. 

Δθηεινύκε κηα γξήγνξε νγθνκέηξεζε, πξνζζέηνληαο θάζε θνξά αξθεηά κεγάιν όγθν έζησ 1 

ml, γηα λα πξνζδηνξίζνπκε ηνλ θαηά πξνζέγγηζε απαηηνύκελν όγθν γηα ηελ πιήξε 

εμνπδεηέξσζε όπνπ κεηαβάιιεηαη θαη ην ρξώκα ηνπ δηαιύκαηνο. 

Δπαλαιακβάλνπκε ηελ πξνεγνύκελε δηαδηθαζία αιιά θνληά ζηνλ όγθν πνπ πξνεγνύκελα 

πξνζδηνξίζακε κεηώλνπκε ηνλ όγθν ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πέθηεη θάζε θνξά πνπ αλνίγνπκε ηε 

ζηξόθηγγα. Αλ ζέινπκε λα πέθηεη πεξίπνπ όγθνο κηαο ζηαγόλαο πξέπεη λα πιεθηξνινγήζνπκε 

0.05 ml. Σε ζηηγκή πνπ αιιάδεη ην ρξώκα ζηακαηάκε ηελ νγθνκέηξεζε. Ζ θαη‟ απόιπηε ηηκή 

δηαθνξά ηεο ηειηθήο θαη αξρηθήο έλδεημεο είλαη ν αθξηβήο όγθνο ηνπ πξνηύπνπ δηαιύκαηνο πνπ 

εμνπδεηεξώλεη ηα 20 ml αγλώζηνπ Λ. 

Τπνινγηζκνί: 

Οη καζεηέο γλσξίδνπλ ηνλ όγθν ηνπ αγλώζηνπ δηαιύκαηνο, ηε ζπγθέληξσζε ηνπ πξνηύπνπ 

δηαιύκαηνο θαη έρνπλ βξεη «πεηξακαηηθά» θαη ηνλ απαηηνύκελν όγθν ηνπ πξνηύπνπ. Οπόηε  

δνπιεύνληαο ζηνηρεηνκεηξηθά, ππνινγίδνπλ ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ αγλώζηνπ δηαιύκαηνο Χ .   

 

 

«Πεηξακαηηθό κέξνο» ΙΙ: ( Καηαζθεπή θακπύιεο  νγθνκέηξεζεο) 

ε θσληθή θηάιε ησλ 250 ml κεηαγγίδνπκε 20 ml ηνπ αγλώζηνπ δηαιύκαηνο Λ θαη κε ην 

ζηαγνλόκεηξν πξνζζέηνπκε 0.1 ml (δπν ζηαγόλεο), ηνπ δείθηε. (Γελ είλαη απαξαίηεην λα 

πξνζζέζνπκε δείθηε γηα λα θαηαζθεπάζνπκε ηελ θακπύιε νγθνκέηξεζεο . Πξνζζέηνπκε αλ 
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θξίλεηαη εθπαηδεπηηθά ρξήζηκν από ην δηδάζθνληα Καζεγεηή)  Μεηαθέξνπκε ηελ πξνρνΐδα 

πάλσ από ηελ θσληθή θηάιε θαη εκθαλίδνληαη κε επθξίλεηα νη ππνδηαηξέζεηο ηεο  νγθνκεηξηθήο 

θιίκαθαο. 

πκπιεξώλνπκε ηνλ πίλαθα κε ηηο ελδείμεηο ηεο πξνρνΐδαο, ηνλ όγθν ηνπ πξνηύπνπ δηαιύκαηνο 

πνπ θάζε θνξά πνπ αλνίγνπκε ηε ζηξόθηγγα πέθηεη, ην ζπλνιηθό όγθν πνπ κέρξη ηελ ηειεπηαία 

κέηξεζε ξίμακε ζην άγλσζην δηάιπκα  θαη ην ΡΖ ηνπ δηαιύκαηνο κεηά από θάζε πξνζζήθε.  

V HCl (ml) είλαη ν όγθνο ηνπ πξνηύπνπ δηαιύκαηνο πνπ πέθηεη θάζε θνξά πνπ αλνίγνπκε ηε 

ζηξόθηγγα, δειαδή ε δηαθνξά ησλ ελδείμεσλ θαη‟ απόιπηε ηηκή.                                                 

V HCl (ml) <ζπλνιηθόο> είλαη ν ζπλνιηθόο όγθνο ηνπ δηαιύκαηνο ηνπ HCl πνπ έπεζε ζηελ 

θσληθή θηάιε. Γειαδή ν ζπλνιηθόο όγθνο δηαιύκαηνο πνπ ξίμακε πξνεγνύκελα θαη ν όγθνο 

πνπ ξίμακε ηελ ηειεπηαία θνξά πνπ αλνίμακε ηε ζηξόθηγγα. 

Πίλαθαο IV (Ογθνκέηξεζε αγλώζηνπ δηαιύκαηνο NH3  κε πξόηππν δηάιπκα HCl ) 

α/α Έλδεημε πξνρνϊδαο V HCl (ml) V HCl (ml) <ζπλνιηθόο> ΡΖ 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     
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16     

17     

18     

 

Δπεμεξγαζία ησλ «πεηξακαηηθώλ» δεδνκέλσλ, θαηαζθεπή θακπύιεο νγθνκέηξεζεο: 

Οη καζεηέο ζε  κηιηκεηξέ ραξηί ή ρξεζηκνπνηώληαο ην Excel  θαηαζθεπάδνπλ ηελ θακπύιε 

νγθνκέηξεζεο. ηνλ θαηαθόξπθν άμνλα ηίζεληαη νη ηηκέο ηνπ ΡΖ θαη ζηνλ νξηδόληην ν όγθνο ηνπ 

πξνηύπνπ δηαιύκαηνο πνπ ζπλνιηθά, κέρξη ηε ζπγθεθηηκέλε  κέηξεζε  πξνζηέζεθε  ( VHCl (ml) 

<ζπλνιηθόο>). 

Από ηελ θακπύιε νγθνκέηξεζεο πξνζδηνξίδνπλ ην ηειηθό ζεκείν θαη ηνλ όγθν ηνπ πξνηύπνπ 

δηαιύκαηνο πνπ απαηηήζεθε γηα ηελ εμνπδεηέξσζε. 

Τπνινγίδνπλ ηε ζπγθέληξσζε ηνπ αγλώζηνπ δηαιύκαηνο. 

 

Δξσηήζεηο - Αζθήζεηο: 

1. ηελ ελ ιόγσ νγθνκέηξεζε ρξεζηκνπνηήζαηε γηα δείθηε εξπζξό ηνπ κεζπιίνπ. Αλ 

ρξεζηκνπνηνύζαηε πνξηνθαιόρξνπλ ηνπ κεζπιίνπ, κε PKa=3.8, ε ζπγθέληξσζε (ηίηινο) 

ηνπ αγλώζηνπ πνπ ζα βξίζθαηε ζα ήηαλ θνληά ζηελ πξαγκαηηθή, κηθξόηεξε ή 

κεγαιύηεξε; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

2. Να απαληήζεηε κε αηηηνιόγεζε ζηα εξσηήκαηα ηεο πξνεγνύκελεο εξώηεζεο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνύζαηε ζα δείθηε θαηλνινθζαιετλε κε PKa=8.2 

3. ε 20ml δηαιύκαηνο NH3 0.1Μ πξνζζέηνπκε ηόζν δηάιπκα HCl 0.2Μ, ώζηε λα 

πξαγκαηνπνηεζεί πιήξεο εμνπδεηέξσζε. Πνηνο όγθνο δηαιύκαηνο HCl 0.2Μ 

πξνζηέζεθε; Πνην είλαη ηόηε ην ΡΗ ηνπ δηαιύκαηνο; Να ζπγθξίλεηε ηηο ηηκέο πνπ 

ππνινγίδεηε ζεσξεηηθά κε απηέο πνπ βξήθαηε θαηά ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία 

θαηαζθεπήο ηεο θακπύιεο νγθνκέηξεζεο. KbNH3=2.10-5, log3=0,48                                                                           

(10ml, 8.76) 

4. ε 20ml δηαιύκαηνο NH3 0.1Μ πξνζζέηνπκε 5ml  δηαιύκαηνο HCl 0.2Μ. Πνην είλαη ην 

ΡΗ ηνπ δηαιύκαηνο (Γ1) πνπ πξνθύπηεη; Πσο ραξαθηεξίδεηαη απηό ην δηάιπκα; 

πγθξίλεηε ηελ ηηκή πνπ ππνινγίζαηε κε απηή πνπ πξνθύπηεη από ηελ θακπύιε 

νγθνκέηξεζεο πνπ θαηαζθεπάζαηε. KbNH3=2.10-5, log2=0.3                                 (9.3)  

ηα 25 ml δηαιύκαηνο Γ1 πξνζζέηνπκε 175 ml λεξό θαη δεκηνπξγείηαη ην δηάιπκα Γ2. 

Πνην είλαη ην ΡΗ ηνπ Γ2; 
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Αλ ζηα 25 ml ηνπ Γ1 πξνζζέζνπκε 5000 ml λεξό, ην ΡΗ ηνπ δηαιύκαηνο Γ3 πνπ 

ζρεκαηίδεηαη, είλαη ίδην κε ην ΡΗ ηνπ Γ2; 

5. Να αηηηνινγεζεί ε πξόηαζε: Σν ΡΗ ζην ηζνδύλακν ζεκείν, θαηά ηελ νγθνκέηξεζε 

δηαιύκαηνο ΝΗ3 κε πξόηππν δηάιπκα HCl, είλαη κηθξόηεξν ηνπ 7. (Δμεηάζεηο 2011) 

6.  ην κέζν ηεο νγθνκέηξεζεο (όηαλ ξίμακε ην κηζό όγθν πξνηύπνπ δηαιύκαηνο από ηνλ 

απαηηνύκελν γηα ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε) πνην ήηαλ ην ΡΗ ηνπ δηαιύκαηνο; Πνηα ε 

ζρέζε ηεο ηηκήο απηήο ηνπ ΡΗ κε ηελ ΡΚb ηεο αζζελνύο βάζεο; 

 

Πξνβιήκαηα: 

∆ηαζέηνπµε δηάιπµα ∆1 πνπ πεξηέρεη ΗCOOH ζπγθέληξσζεο c M. Ογθνµεηξνύληαη 50 mL ηνπ 

δηαιύµαηνο ∆1 µε πξόηππν δηάιπµα ΝαΟΗ ζπγθέληξσζεο 1Μ. Γηα ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε 

ηνπ ΗCOOH απαηηνύληαη 100 mL δηαιύµαηνο NαΟΗ, νπόηε πξνθύπηεη ηειηθό δηάιπµα ∆2 

όγθνπ 150 mL.  

α. ην δηάιπµα ∆1 λα ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε c M ηνπ ΗCOOH θαη ην βαζµό ηνληηζµνύ 

ηνπ.  

β. Σα 150 mL ηνπ δηαιύµαηνο ∆2 αξαηώλνληαη µε λεξό µέρξη όγθνπ 500 mL, νπόηε πξνθύπηεη 

δηάιπµα ∆3 . Να ππνινγίζεηε ην pH ηνπ δηαιύµαηνο ∆3 .  

γ. Πνηνο είλαη ν µέγηζηνο όγθνο δηαιύµαηνο ΚΜnO4 ζπγθέληξσζεο 0,5M νμηληζµέλνπ µε 

H2SO4 , πνπ µπνξεί λα απνρξσµαηηζζεί από 200 mL ηνπ αξρηθνύ δηαιύµαηνο ∆1 ;  

∆ίλεηαη όηη όια ηα δηαιύµαηα είλαη πδαηηθά, ζηνπο 25°C θαη 

Κa(HCOOH) = 2⋅10–4, Κw = 10–14 

Να  γίλνπλ όιεο νη δπλαηέο πξνζεγγίζεηο πνπ επηηξέπνληαη από ηα αξηζµεηηθά δεδνµέλα ηνπ 

πξνβιήµαηνο                                          (Δμεηάζεηο 2003) 
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