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Ρυθµιστικό-Άµυνα ρυθµιστικού.                                                              
1. Θέλουµε να παρασκευάσουµε ένα ρυθµιστικό διάλυµα µε pH=9 και διαθέτουµε 

ένα διάλυµα ∆1 ΝΗ3 0,1Μ και διάλυµα ∆2, NH4Cl  0,2Μ. Η ΝΗ3 έχει Kb = 
5102 −

⋅ . 

i. Πόσα L των ∆1 και ∆2 πρέπει να αναµίξουµε για να προκύψει διάλυµα όγκου 

500mL; 

ii. Αν αντί για ΝΗ3 διαθέτουµε διάλυµα ∆3, NaOH µε pH=13 πόσα L από αυτό θα 

χρειαστούν για να παρασκευαστούν 500mL του παραπάνω διαλύµατος;(pH=9) 

iii. Σε 100mL του ρυθµιστικού διαλύµατος του πρώτου ερωτήµατος προσθέτουµε 

50mL διαλύµατος HCl 0,1M. Πόσο θα µεταβληθεί το pH του διαλύµατος. ∆ίνεται 

85,0
2

10
log =  

iv. Αν αρχικά διαθέτουµε µόνο το διάλυµα ∆1, τότε πόσα L διαλύµατος ∆4 

συγκέντρωσης 0,1Μ και ποιού οξέος θα χρειαζόµασταν για την παρασκευή του 

ίδιου ρυθµιστικού;  

Απ: i. V1=V2=0,25L.       ii. V3=0,2L .      iii. ∆pH = 3,85.     iv. V= L
6

1
. 

 

Ογκοµέτρηση.   
2. Έστω ένα υδατικό διάλυµα ΝΗ3 (∆1) µε όγκο 10mL. Στο διάλυµα προσθέτουµε 

40mL νερό και προκύπτει διάλυµα (∆2). 

i. Να εξηγήσετε σε ποιο διάλυµα η ΝΗ3 έχει µεγαλύτερο βαθµό ιοντισµού. 

ii. Το διάλυµα (∆2) ογκοµετρείται µε πρότυπο διάλυµα HCl συγκέντρωσης 0,2Μ. Με 

τη βοήθεια καταλλήλου δείκτη βρέθηκε ότι µέχρι το ισοδύναµο σηµείο 

καταναλώθηκαν 50mL πρότυπου διαλύµατος. Να υπολογίσετε το pH και την 

συγκέντρωση του διαλύµατος (∆1). 

iii. Να υπολογίσετε το pH στο ισοδύναµο σηµείο της ογκοµέτρησης και να εξηγήσετε 

αν δείκτης µε pKa = 9,5 είναι  κατάλληλος για την ογκοµέτρηση.  ∆ίνεται για την 

ΝΗ3 Κb=10
-5
. 

Απ: i. Στο (∆2) ii. Στο (∆1) pH = 11,5 και C=1M. iii. Στο ΙΣ C MClNH 1,04 = και 

pH=5 

 

Βαθµός ιοντισµού-Επίδραση κοινού ιόντος.   

3. Ο βαθµός ιοντισµού του ΗΑ στο υδατικό διάλυµα (∆1) είναι 
3105 −

⋅ . 

i. Να υπολογιστεί η συγκέντρωση του (∆1). 

ii. Σε 200mL του (∆1) προσθέτουµε 200mL ασθενούς οξέος ΗΒ (∆2) συγκέντρωσης 

0,4Μ. Το διάλυµα (∆3) που προκύπτει έχει pH=3. Ποιο από τα δυο οξέα είναι 

ισχυρότερο; 

iii. Στο διάλυµα  (∆3) προστίθενται 4,8g NaOH χωρίς µεταβολή του όγκου. Να 

υπολογιστεί το pH του διαλύµατος που προκύπτει. ∆ίνεται: για το ΗΑ Κα= 6105 −
⋅  

και 1410−
=

W
K . 

Απ: i. C=0,2M  ii. K 6; 105,2 −
⋅=

a
άρα ΗΑ ισχυρότερο.  iii. Στο τελικό διάλυµα έχουµε 

µόνο NaA και NaB µε [Α
-
]=0,1Μ και [Β

-
]=0,2Μ τελικά pH=9,5. 
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∆ιερεύνηση   
4. Σε υδατικό διάλυµα ΝΗ3 (∆1) µε pH=11,5 και όγκο 100mL προστίθενται 50mL 

υδατικού διαλύµατος HCl (∆2)συγκέντρωσης C και το διάλυµα που προκύπτει 

αραιώνεται µε νερό έως όγκου 250mL και προκύπτει διάλυµα (∆3) µε pH = 5. Πόση 

είναι η συγκέντρωση C του (∆2); ∆ίνεται για την ΝΗ3 Κ
5102 −

⋅=
b

 και 1410−
=

W
K . 

Απ: 1Μ. 

 

Επίδραση κοινού ιόντος.   
5. Υδατικό διάλυµα ασθενούς οξέος ΗΑ (∆1) έχει όγκο 100mL και βαθµό ιοντισµού 

0,01.  

i. Ποια είναι η συγκέντρωση και το pH του (∆1); 

ii. Ποιον όγκο νερού πρέπει να προσθέσουµε στο (∆1), ώστε να µεταβληθεί η τιµή 

του pH κατά µισή µονάδα; 

iii. Στο διάλυµα (∆1) προστίθενται 0,01mol HCl, χωρίς µεταβολή του όγκου του  

(∆1). Να υπολογιστεί ο βαθµός ιοντισµού και το pH του διαλύµατος που 

προκύπτει.∆ίνεται για το ΗΑ  Κα=10
-4
. 

Απ: i. C=1M, pH=2  ii. V=900mL.  iii. α=10
-3
 και pH=1. 

 
Οργανική   
6. Αλκυλαλογονίδιο Α αντιδρά µε Μg και η ένωση που προκύπτει προστίθεται σε µια 

κορεσµένη µονοσθενή αλδεΰδη Β. Το προϊόν της αντίδρασης υδρολύεται, οπότε 

σχηµατίζεται η ένωση C4H10O (Γ), η οποία µε επίδραση αλκαλικού διαλύµατος Ι2 

σχηµατίζει κίτρινο ίζηµα. 

α. Ποιοι είναι οι πιθανοί συντακτικοί τύποι για την ένωση Β; 

β. Αν γνωρίζουµε ότι η ένωση Β δεν δίνει την ιωδοφορµική αντίδραση, να 

προσδιοριστούν οι συντακτικοί τύποι των ενώσεων Α και Β. 

γ. Ποια από τα παρακάτω σώµατα αντιδρούν µε την ένωση Γ; 

    i) NaHCO3                ii) SOCl2                iii) CrO7
2-
 / H

+
 

    iv) φελίγγειο υγρό     v)  CH3COOH       vi) H2 παρουσία Ni  

Να γραφούν οι χηµικές εξισώσεις των αντίστοιχων αντιδράσεων. 

 

7. Αλκυλοβρωµίδιο Α θερµαίνεται µε αλκοολικό διάλυµα ΚΟΗ και δίνει την 

οργανική ένωση Β, η οποία µε προσθήκη Η2Ο µετατρέπεται στην ένωση Γ. Με 

επίδραση διαλύµατος Ι2 και NaOH στην ένωση Γ σχηµατίζεται κίτρινο ίζηµα και το 

οργανικό άλας ∆. Το άλας αυτό κατεργάζεται µε διάλυµα ΗCl, οπότε παράγεται 

προπανικό οξύ.  

α. Να προσδιορίσετε τον συντακτικό τύπο της ένωσης Γ 

β. Το αλκυλοβρωµίδιο Α αντιδρά µε υδατικό διάλυµα Ag2O και δίνει την ένωση Ε, η 

οποία οξειδώνεται µε όξινο διάλυµα K2Cr2O7 και σχηµατίζει την οργανική ένωση Ζ.  

Αν γνωρίζουµε ότι η ένωση Ζ αντιδρά µε φελίγγειο υγρό και σχηµατίζει ίζηµα, να 

προσδιορίσετε τον συντακτικό τύπο της ένωσης Α και να γράψετε τις χηµικές 

εξισώσεις όλων των αντιδράσεων που πραγµατοποιήθηκαν. 

 

 


