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2.ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ 
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ  

 
Ταχύτητα αντίδρασης ονομάζεται η μεταβολή της 
συγκέντρωσης ενός από τα συστατικά του χημικού συστήματος 
στη μονάδα του χρόνου  

 
Σταθερά ταχύτητας ή ειδική ταχύτητα αντίδρασης  

για μια αντίδραση που περιγράφεται από την εξίσωση:  
 

aA+bB+cC    dD+.....  
 

η ταχύτητα της αντίδρασης δίνεται από τη σχέση, στην οποία 
υπάρχει ποσοτική σχέση μεταξύ της ταχύτητας της αντίδρασης 
και της συγκέντρωσης των αντιδρώντων:  
 

v=k [A]a[B]b[C]c  

 
όπου k είναι σταθερά αναλογίας και ονομάζεται  σταθερά 
ταχύτητας ή ειδική ταχύτητα αντίδρασης. Η σταθερά αυτή 
περιέχει την επίδραση όλων των άλλων παραγόντων 
(θερμοκρασία, πίεση , καταλύτες) που επηρεάζουν την ταχύτητα 
της αντίδρασης. Αριθμητικά είναι ίση με την ταχύτητα της 
αντίδρασης, όταν οι μοριακές συγκεντρώσεις των αντιδρώντων 
είναι ίσες με τη μονάδα.  
Η παραπάνω εξίσωση είναι γνωστή και ως  νόμος δράσης των 
μαζών  και διατυπώθηκε από τους Guldberg και Waage 
Οι εκθέτες a, b, c παριστάνουν την τάξη της αντίδρασης σε 
σχέση με κάθε συστατικό. Το άθροισμά τους δίνει την ολική τάξη 
της αντίδρασης. Ο νόμος της δράσης των μαζών δεν μπορεί να 
εφαρμοστεί στους ισχυρούς ηλεκτρολύτες.  

 
Νόμος της χημικής ισορροπίας  

 
Με εφαρμογή του  νόμου δράσης των μαζών  σε μια αμφίδρομη 
αντίδραση που βρίσκεται σε κατάσταση δυναμικής ισορροπίας, 
προκύπτει ο νόμος της χημικής ισορροπίας του οποίου την 
μαθηματική έκφραση αποτελεί η σχέση:  
 

Kc=k1/k2=[C]c[D]d /[A]a[B]b  

 

και διατυπώνεται ως εξής:  Σε μια απλή αμφίδρομη αντίδραση 
και σε κατάσταση ισορροπίας, ο λόγος του γινομένου των 
συγκεντρώσεων ποσότητας ουσίας των προϊόντων της 
αντίδρασης προς το γινόμενο των συγκεντρώσεων ποσότητας 
ουσίας των αντιδρώντων, υψωμένων σε δύναμη ίση με τον 
αντίστοιχο στοιχειομετρικό αριθμό του σώματος στην αντίδραση, 
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δίνει σταθερή τιμή που χαρακτηρίζει τη θέση της χημικής 
ισορροπίας.   

 
Χημική ισορροπία και παράγοντες που την επηρεάζουν  

 
Κάτω από κατάλληλες συνθήκες πολλές χημικές αντιδράσεις 
είναι αμφίδρομες δηλαδή τα προϊόντα  αντιδρούν μεταξύ τους και 
ανασχηματίζουν τα αντιδρώντα. Στις αμφίδρομες αντιδράσεις 
τελικά αποκαθίσταται ισορροπία, όταν οι δύο αντίθετες 
αντιδράσεις γίνονται ταυτόχρονα και με την ίδια ταχύτητα, αυτή η 
ισορροπία είναι δυναμικής και όχι στατικής φύσης  
 
 
Παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση της χημικής 
ισορροπίας:  
 

1)  Η θερμοκρασία  

2)  Η φύση του διαλύτη, όταν το σύστημα περιλαμβάνει ιόντα  

3)  Η πίεση όταν εκλύονται αέρια  

4)  Η συγκέντρωση  
 
Με την μεταβολή αυτών των παραγόντων μετατοπίζεται η θέση 
της ισορροπίας στην επιθυμητή κατεύθυνση ενώ η έκταση της 
μετατόπισης και η σύσταση του μίγματος στη νέα θέση 
ισορροπίας υπολογίζεται από την τ ιμή της k. 
 
Εάν ένα σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας και 
μεταβληθεί ένας από τους συντελεστές της ισορροπίας, η θέση 
της ισορροπίας μετατοπίζεται, έτσι ώστε η μεταβολή που 
συμβαίνει να εξουδετερώνεται όσο είναι δυνατό. Αρχή Le 
Chatelier 
 
Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι ενώ η ταχύτητα της αντίδρασης 
εξαρτάται από το μηχανισμό της, η θέση της ισορροπίας είναι 
ανεξάρτητη απ’ αυτόν.  
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ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΟΞΕΩΝ  

 ΚΑΙ  

ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΑΣΕΩΝ
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3.ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ  

3.1 ΟΞΕΑ –  ΒΑΣΕΙΣ  

 
Θεωρία του Arrhenius: Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή οξύ 

είναι κάθε ουσία που διΐσταται (μερικά ή πλήρως) στο νερό για 
να δώσει κατιόντα υδρογόνου (που συνενώνονται με τον δ ιαλύτη 
για να δώσουν ιόντα υδρωνίου, Η3Ο+):  

ΗΑ + Η2Ο  Η3Α+ + Α–  
Οι βάσεις διΐστανται στο νερό για να δώσουν ιόντα 

υδροξυλίου. Ασθενείς βάσεις (που δι ΐστανται μερικά) διΐστανται 
γενικά σύμφωνα με το σχήμα:  

Β + Η2Ο  ΒΗ+ + ΟΗ–  
ενώ οι ισχυρές βάσεις όπως τα υδροξείδια των μετάλλων 
διΐστανται ως εξής:  

Μ(ΟΗ)n  Μn+ + nOH–  
  

Πίνακας 1: Μερικοί ισχυροί και ασθενείς ηλεκτρολύτες  

Ισχυροί  Ασθενείς  

ΗCl CH3COOH (οξικό οξύ)  

ΗClO4  NH3  

H2SO4* C6H5OH (φαινόλη)  

ΗΝΟ3  HCHO2 (μυρμηκικό οξύ)  

ΝαΟΗ  C6H5NH2  (ανιλίνη)  

CH3COONa  

*Το πρώτο πρωτόνιο σε αραιά διαλύματα ιονίζεται  πλήρως, ενώ 
το δεύτερο μερικά (Κ i= 10 -2) 

 
 
Mοντέρνες απόψεις για τη φύση των οξέων και βάσεων:  
 Στο κεφάλαιο σχετικά με την κατεύθυνση των αντιδράσεων 
διπλής αντικατάστασης είχαμε δει πως όταν το αλάτι ενός 
ασθενούς οξέος αντιδράσει με διάλυμα ισχυρού οξέος η οξύτητα 
του διαλύματος ελαττώνεται σε μεγάλο βαθμό. Σε μερικές 
περιπτώσεις το οξύ μπορεί να εξουδετερωθεί πλήρως, όπως και 
στην περίπτωση της επίδρασης μιας βάσης (π.χ. ΝαΟΗ). Στην 
πράξη όξινα διαλύματα εξουδετερώνονται με ανθρακικό νάτριο,  
Νa2CO3, που αντιδρά με τα οξέα ως εξής:  

+==+ =+

22323 COOHCOHCO2H
 

Ανάλογα αποτελέσματα παρατηρούνται όταν ισχυρές 
βάσεις αντιδρούν με άλατα ασθενών βάσεων. Αυτές οι 
αντιδράσεις έχουν προφανώς πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τις 
αντιδράσεις εξουδετέρωσης, καθώς οδηγούν σε ελάττωση ή 
πλήρη εξαφάνιση των όξινων ή βασικών ιδιοτήτων των 
διαλυμάτων. Παρόλα αυτά καμία ένδειξη ομοιότητας των 
αντιδράσεων αυτών δεν μπορεί να δοθεί με τη βοήθεια της 
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θεωρίας της ηλεκτρολυτικής διάστασης του Arrhenius .  σύμφωνα 
με τη θεωρία αυτή η εξουδετέρωση θεωρείται ως η συνένωση Η + 
και ΟΗ–, για να σχηματίσουν αδιάστατα μόρια νερού. Αυτή η 
αντίληψη της εξουδετέρωσης είναι χωρίς αμφιβολία πολύ 
περιορισμένη.  

Ένα άλλο ελάττωμα της θεωρίας του Arrhenius είναι πως 
περιορίζεται στα υδατικά διαλύματα και δεν εφαρμόζεται στα μη 
υδατικά διαλύματα. Αυτό μπορεί να δειχθεί με τα παρακάτω 
παραδείγματα. Έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε το NH4Cl ως ένα 
τυπικό αλάτι σύμφωνα με τη συμπεριφορά του σε υδατικά 
διαλύματα. Αν όμως διαλυθεί σε υγρή αμμωνία συμπεριφέρεται 
ως ισχυρό οξύ και παρουσιάζει όλες τις χαρακτηριστικές 
ιδιότητες των οξέων, ακόμη και την ικανότητα να διαλύει μέταλλα 
με έκλυση υδρογόνου, αν και αυτά τα διαλύματα προφανώς δεν 
μπορούν να περιέχουν Η+. Η ουρία, CO(NH2)2, που είναι 
ουδέτερη σε υδατικά διαλύματα, συμπεριφέρεται ως οξύ στην υγ 
ρή αμμωνία και ως βάση στο άνυδρο οξικό οξύ, αν και 
προφανώς δεν σχηματίζει ΟΗ –. Το νιτρικό οξύ, ΗΝΟ3,  που είναι 
ένα πολύ ισχυρό οξύ σε υδατικά διαλύματα, συμπεριφέρεται ως 
βάση όταν διαλυθεί σε υγρό HF ή σε άνυδρο Η2SO4. Αυτά τα 
γεγονότα παρέχουν μαρτυρία για την ανικανότητα της θεωρίας 
του Arrhenius να δώσει εξηγήσεις μέσα στα παραπάνω πλαίσια.  

Για το λόγο αυτό βρήκαν το φως και προωθήθηκαν νέες 
θεωρίες από τις οποίες η περισσότερο διαδεδομένη είναι η 
πρωτολυτική θεωρία των οξέων και των βάσεων, που προτάθηκε 
το 1923 από τους Brönsted και Lowry. 

Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή οξύ είναι κάθε ουσία που 
μπορεί να δώσει πρωτόνια και βάση είναι κάθε ουσία που μπορεί 
να δεχθεί πρωτόνια. Έτσι, ένα οξύ διΐσταται για να δώσει ένα 
πρωτόνιο και μία βάση.  

 
Οξύ = Η+ + Βάση  

 
 Αφού η απώλεια ενός πρωτονίου από ένα οξύ είναι μία 

αμφίδρομη αντίδραση, αυτό που απομένει μετά την απώλεια του 
πρωτονίου είναι ικανό να δεχθεί  ξανά το πρωτόνιο και επομένως 
είναι μία βάση. Έτσι, κάθε οξύ έχει μια συζυγή βάση στην 
οποία μετατρέπεται με την απώλεια ενός πρωτονίου.  

Μερικά παραδείγματα συζυγών ζευγών οξέων και βάσεων 
δίνονται στον πίνακα 2.  

 
Πίνακας 2. Συζυγή ζεύγη οξέων και βάσεων  

Οξύ   Πρωτόνιο   Βάση  

Η3Ο+   Η+  + Η2Ο  

Η2Ο   Η+  + OΗ -  
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ΝΗ4   Η+  + NH3  

CH3COOH  Η+  + CH3COO -  

HCl  Η+  + Cl -  

HCO
−

3  
 Η+  + 

CO
=

3  

H2PO
−

4  
 Η+  + 

HPO
=

4  

Al(OH2) 
+++

6  
 Η+  + Al(OH2)5OH++  

 
 
Είναι όμως γνωστό πως ελεύθερα πρωτόνια δεν υπάρχο υν 

σε διάλυμα, και ε ίναι επόμενο πως πρέπει να συνυπάρχει ένας 
δέκτης πρωτονίων για να ελευθερώσει ο δότης πρωτονίων το 
πρωτόνιό του. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να υπάρχει ένας 
συνδυασμός δυο ημιαντιδράσεων του πίνακα 2. Παραδείγματα το 
οξικό ιόν είναι η συζυγής βάση του οξικού οξέος και το ιόν του 
αμμωνίου είναι το συζυγές οξύ της αμμωνίας. Τα πρώτα τέσσερα 
παραδείγματα παριστάνουν διάσταση ενός οξέος ή μιας βάσης 
σ’ένα διαλύτη, ενώ τα λοιπά παραδείγματα παριστάνουν 
αντίδραση εξουδετέρωσης μεταξύ ενός οξέος και μιας βάσης 
σ’ένα διαλύτη.  

 
Πίνακας 3. Αντιδράσεις οξέος –  βάσης κατά Brönsted 

Διαλύτης  Οξύ 1  + Βάση2  → Οξύ2  + Βάση1  

ΝΗ3 
(υγρή)  

CΗ3CΟΟH +  NH3  → 
NH

+

4  
+  CH3COO -  

H2O HCl +  H2O → H3O+  +  Cl -  

H2O 
NH

+

4  
+  H2O → H3O+  +  NH3  

H2O H2O +  CH3COO -  → CH3COOH +  OH -  

H2O 
HCO

−

3  
+  OH -  → H2O +  

CO
=

3  

C2H5OH 
NH

+

4  
+  C2H5O -  → C2H5OH +  NH3  

C6H6  H(ΠΙΚΡΙΚΟ)  +  C6H5NH2  → 
C6H5NH

+

3  
+  (ΠΙΚΡΙΚΟ) -  

  
Είναι προφανές από τα παραπάνω πως μια ουσία δεν 

μπορεί να δράσει ως οξύ χωρίς την παρουσία μιας βάσης που θα 
δεχθεί τα πρωτόνια. Έτσι, τα οξέα θα υποστούν πλήρη ή μερική 
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διάσταση σε βασικούς διαλύτες, ανάλογα με τη βασικότητα του 
διαλύτη (νερό, υγρή αμμωνία  ή αιθανόλη) και την ισχύ του οξέος. 
Σ’ένα όμως ουδέτερο ή «αδρανή» διαλύτη, η διάσταση είναι 
αμελητέα. Όμως, η διάσταση στον διαλύτη δεν είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για να γίνει μία αντίδραση οξέος -βάσης, όπως στο 
τελευταίο παράδειγμα του πίνακα 3, όπου το πικρικό οξύ αντιδρά 
με την ανιλίνη. Μερικές από τις περισσότερο πετυχημένες 
τιτλοδοτήσεις σε μη υδατικά διαλύματα γίνονται σε «αδρανείς» 
διαλύτες.  

 
Θεωρία Lewis: Επίσης το 1923 ο Lewis εισήγαγε την 

ηλεκτρονική θεωρία των οξέων και βάσεων. Σύμφωνα με τη 
θεωρία αυτή οξύ είναι κάθε ουσία που μπορεί να δεχθεί ένα 
ζεύγος ηλεκτρονίων και βάση κάθε ουσία που μπορεί να δώσει 
ένα ζεύγος ηλεκτρονίων. Η βάση συνήθως περιέχει ένα άτομο 
οξυγόνου ή αζώτου ως δότη ζεύγους ηλεκτρονίων. Έτσι και 
ουσίες που δεν περιέχουν άτομα υδρογόνου 
συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία των οξέων. Παραδείγματα 
αντίδρασης οξέος-βάσης σύμφωνα με τη θεωρία του Lewis είναι 
τα παρακάτω:  

Η+ (επιδιαλυτωμένο)  +  : ΝΗ3     → Η : ΝΗ3
+

3  
 
AlCl3    +     → Cl3Al : OR2   
 
Στο δεύτερο  παράδειγμα, το AlCl3 είναι οξύ και 

ο αιθέρας είναι βάση.  

O 

R

R
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3.2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ  

 
 
Ας εξετάσουμε το μηχανισμό της διάστασης ασθενών 

ηλεκτρολυτών παίρνοντας ως παράδειγμα το οξικό οξύ. 
Διάσταση προκαλείται από την έλξη που εξασκείται  από τα 
γειτονικά μόρια του νερού στα μόρια του οξικού οξέος. Είναι 
γνωστό πως το μόριο του νερού έχει ασύμμετρη δομή όπως 
φαίνεται στην Εικ. 1. Ως συνέπεια τα κέντρα των θετικών και των 
αρνητικών φορτίων στο μόριο του H2O δεν συμπίπτουν αλλά 
βρίσκονται σε  δυο διαφορετικά σημεία στο χώρο. Τέτοια μόρια 
ονομάζονται δίπολα. Αν και ένα δίπολο είναι ως σύνολο 
ηλεκτρικά ουδέτερο, παρόλα αυτά μπορεί να εξασκήσει 
ηλεκτροστατικές δυνάμεις σε ιόντα ή δίπολα που το 
περιβάλλουν. Για παράδειγμα πρέπει να προσανατολίζοντ αι με 
τον αρνητικό τους πόλο προς την κατεύθυνση των θετικών 
ιόντων (ή προς την κατεύθυνση των θετικών πόλων των 
διπόλων), και με τους θετικούς  τους πόλους προς την 
κατεύθυνση των αρνητικών ιόντων (ή των αρνητικών πόλων των 
διπόλων). Αυτός ο προσανατολισμός των διπόλων του νερού 
προκαλεί ηλεκτροστατικές έλξεις, που τείνουν να χωρίσουν τον 
ηλεκτρολύτη στα ιόντα που τον αποτελούν, και έτσι εξασθενίζουν 
σε μεγάλο βαθμό τους δεσμούς που υπάρχουν μεταξύ τους. Ως 
αποτέλεσμα, η ενέργεια της θερμικής κίνησης των μο ρίων είναι 
επαρκής για να διασπάσει τους δεσμούς, δηλ. τα μόρια 
διΐστανται.  

 

 
 
Εικ.1: Δομή του  
μορίου του H2O. 

Eiκ.2:  
Εφυδατωμένο μόριο 

CH3COOH 

Υδρονιο 
Η3Ο+ 

Εφυδατωμένο 
ιόν CH3COO- 

 
Η ηλεκτρολυτική διάσταση παρουσιάζεται σχηματικά στην 

Εικ. 2. Οι ελλείψεις αντιπροσωπεύουν δίπολα νερού, οι μικροί 
κύκλοι με το + τα κατιόντα υδρογόνου (Η +) και οι μεγάλοι κύκλοι 
με το –  είναι τα οξικά ιόντα CH3COO - .  

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό πως η διάσταση έχει ω ς 
αποτέλεσμα το σχηματισμό όχι ελεύθερων ιόντων αλλά ενώσεις 
ιόντων με μόρια διαλύτη. Αυτές οι ενώσεις ονομάζονται γενικά 
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επιδιαλυτωμένα ιόντα .  ειδικότερα αν ο διαλύτης είναι νερό είναι 
γνωστά ως εφυδατωμένα ιόντα. Σε πολλές περιπτώσεις η 
ύπαρξη επιδιαλυτωμένων ή εφυδατωμένων ιόντων έχει 
καταδειχθεί πειραματικά. Για παράδειγμα, έχει βρεθεί πως δεν 
μπορεί να υπάρξει ελεύθερο κατιόν υδρογόνου Η + σε υδατικά 
διαλύματα αλλά το Η+  ενώνεται με ένα μόριο νερού για να 
σχηματίσει ένα εφυδατωμένο ιόν που ονομάζεται υδρώνιο :  

 
Η+ + Η2Ο   Η3Ο+  

 
Η εικόνα 2 παριστάνει το σχηματισμό αυτού του ιόντος με 

τη διάσταση του CH3COOH σύμφωνα με την αντίδραση.  
 
CH3COOH + (n+1) H2O  H3O+ + [CH3COO .  nH2O] -  
 
Η πραγματική αιτ ία της εμφάνισης των όξινων ιδιοτήτων 

δεν είναι το Η+ όπως έχει αλλά το εφυδατωμένο του ιόν, το ιόν 
υδροξωνίου Η3Ο+.  

Παρόλα αυτά, για λόγους απλούστευσης θα συνεχίσουμε 
να συμβολίζουμε, με Η+,  τα κατιόντα υδρογόνου, αντί με Η 3Ο+ 
στις χημικές εξισώσεις. Για τους ίδιους λόγους δεν θα δίνεται,  
στους χημικούς τύπους όλων των άλλων ιόντων, η παρουσία 
νερού εφυδάτωσης.  

Η διάσταση των μορίων ενός ασθενή ηλεκτρολύτη στα 
ιόντα του είναι μια αμφίδρομη διαδικασία, που αν δεν 
συμπεριλάβουμε τα μόρια του νερού εφυδάτωσης, μπορεί να 
παρασταθεί με την παρακάτω απλοποιημένη εξίσωση:  

 
CH3COOH   H+  + CH3COO -  

 
Όπως κάθε αμφίδρομη διαδικασία, η διάσταση οδηγεί σε 

χημική ισορροπία και υπακούει το νόμο της δράσης των μαζών. 
Έτσι μπορούμε να γράψουμε:  

 

   
 

K
COOHCH

COOCHH

3

3 =
 −+

  (1) 
 

Η Κ είναι η σταθερή διάσταση του ηλεκτρολύτη και είναι το 
μέτρο της τάσης του ηλεκτρολύτη να διασταθεί σε ιόντα.  Είναι 
φανερό από την παραπάνω εξίσωση πως όσο μεγαλύτερη είναι η 
τιμή της Κ τόσο μεγαλύτερες πρέπει να είναι οι συγκεντρώσεις 
των ιόντων Η+ και CH3COO - δηλ. τόσο μεγαλύτερη είναι η 
διάσταση του ηλεκτρολύτη.  

Από την εξίσωση διάστασης του οξικού οξέος προκύπτει 
πως ο αριθμός των μορίων του CH3COOH που διΐστανται είναι 
ίσος με τον αριθμό των ιόντων Η+  και CH3COO - που 
σχηματίζονται μέσα στο διάλυμα. Έτσι, αν η συγκέντρωση του 
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οξικού οξέος είναι Cmoles/ lt και ο βαθμός διάστασης είναι a , ο 
αριθμός των moles του CH3COOH που διΐστανται στο λίτρο του 
διαλύματος πρέπει να είναι aC και  

[Η+] = [CH3COO -] = aC 
 
Μπορούμε να υπολογίσουμε τη συγκέντρωση των 

αδιάστατων μορίων του οξικού οξέος ως εξής:  
 

[CH3COO -] = C-aC = (1-a) .  C 
 
Με αντικατάσταση των συγκεντρώσεων αυτών στην 

εξίσωση (1), έχουμε:  
 

( ) Ca1

aCaC
K

−


=

 
 

( ) Ca1

Ca
K

2

−
=

 
 
 Αν ο ηλεκτρολύτης είναι αρκετά ασθενής και το διάλυμά 
του δεν είναι πολύ αραιό, ο βαθμός του διάστασης a  είναι μικρός 
και (1-a) διαφέρει λίγο από τη μονάδα.  

Έτσι μπορούμε να γράψουμε:  
 

Κ = a2  .  C  (2) 
και  

C

K
a 

 (3) 
 
Η σχέση αυτή δείχνει πως ο βαθμός της διάστασης 

αυξάνεται με αύξηση της αραίωσης του διαλύματος, δηλ. με 
ελάττωση της συγκέντρωσης C. 

Μπορούμε εύκολα να προσδιορίσουμε τη σταθερή 
διάσταση ενός ηλεκτρολύτη βρίσκοντας πειραματικά το βαθμό 
διάστασής του a για μία ορισμένη συγκέντρωση C και 
αντικατάσταση αυτών των τιμών στην εξίσωση (2).  

Ο πίνακας 4 δίνει τα αποτελέσματα τέτοιων υπολογισμών 
για το οξικό οξύ. Παρατηρείται πως αν και ο βαθμός διάστασης 
του CH3COOH αυξάνεται με ελάττωση της συγκέντρωσης, η 
σταθερή διάστασης παραμένει η ίδια μέσα στα όρια του 
πειραματικού σφάλματος.  

Το γεγονός πως η Κ είναι ανεξάρτητη της συγκέντρωσης 
είναι συνέπεια του νόμου δράσης των μαζών. Τα αποτελέσματα 
του πίνακα 4 παρέχουν ικανοποιητική πειραματική επιβεβαίωση 
αυτού του νόμου.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4  
Βαθμός διάστασης και σταθερή διάστασης οξικού οξέος  

σε διάφορες συγκεντρώσεις  

Συγκέντρωση  
C, mole/lt  

Βαθμός διάστασης  
a 

Σταθερή διάστασης  

a1

Ca
K

2

−
=

 
0,2 0,00954 (0,954%) 1,82 x 10 -5  

0,1 0,0136 (1,36%) 1,86 x 10 -5  

0,01 0,0419 (4,19%) 1,83 x 10 -5  

0,005 0,0585 (5,85%) 1,82 x 10 -5  

 
Πρέπει να τονισθεί πως σε διαλύματα δι - και 

πολυπρωτικών  οξέων υπάρχουν περισσότερες της μίας 
ισορροπίες, που αντιστοιχούν στα διάφορα στάδια διάσ τασης, 
καθένα με τη δική του σταθερή διάστασης. Π.χ. το Η 2S είναι ένα 
οξύ που δι ίσταται  σε δυο στάδια:  

 
Η2S  H+ + HS -  

και  
ΗS -  H+ + S=  

 
οπότε στους 25οC έχουμε:  
 

8

2

1 10x7,5
]SH[

]HS[]H[
K −

−

−+

=


=

 
και  

15
2 10x2,1

]HS[

]HS[]H[
K −

−

−+

=


=

 
 
Παράδειγμα 1:  Να υπολογισθεί ο βαθμός διάστασης και οι 

συγκεντρώσεις των ΝΗ
+

4  και ΟΗ -  σε 0,1mol/L διάλυμα ΝΗ4ΟΗ 
(στους 25οC). H σταθερή διάστασης του ΝΗ4ΟΗ στους 25οC είναι 
1,79x10 -5.  
 
Λύση: Κάνουμε αντικατάσταση των τιμών της Κ και C στην 
εξίσωση (3) και έχουμε:  
 

διάσταση 1,34%1,34x101,79x10
0,1

1,79x10
a 24

-5

   −−

 
 

 Οι συγκεντρώσεις των ιόντων ΝΗ
+

4  και ΟΗ - είναι [ΝΗ
+

4 ] = 
[ΟΗ] = aC = 0,1x1,34x10 -2  = 1,34x10 -3  mol/L  
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Παράδειγμα 2:  Να υπολογισθεί η συγκέντρωση των ιόντων Η+ 
σε διάλυμα 0,1Μ Η2S (στους 25οC). 
 
Λύση: Το μεγαλύτερο μέρος των ιόντων Η+ βρίσκεται στο 
διάλυμα ως αποτέλεσμα της διάστασης του H2S στο πρώτο 
στάδιο:  
 

Η2S  H+ + HS -  
 
 Η διάσταση του δευτέρου σταδίου είναι τόσο μικρή ώστε να 
μπορεί να παραλειφθεί χωρίς σημαντικό σφάλμα. Έτσι μπορούμε 
να χρησιμοποιήσουμε την εξίσωση:  
 

8

1

2

5,7x10K
S][H

][HS][H −
−+

==


 
 

ή  
CK

C

K
CaC][H 1

1 ===+

 
 

ή  (M)  ion/ltg7,55x1057x108x0,15,7x10][H 510 −==−= −−+

 
 

Μετατόπιση της ιονικής ισορροπίας.  
Επίδραση κοινού ιόντος  

 
Είχαμε δει μελετώντας το νόμο της δράσης των μαζών πως 

η χημική ισορροπία μπορεί να μετατοπισθεί προς τη μία ή την 
άλλη κατεύθυνση με μεταβολή της συγκέντρωσης των ουσιών 
που αντιδρούν. Μία παρόμοια μετατόπιση πραγματοποιείται 
εύκολα στην ηλεκτρολυτική διάσταση.  

Για παράδειγμα, αν προσθέσουμε οποιοδήποτε οξικό αλάτι 
σ’ένα διάλυμα οξικού οξέος, μαζ ί με το αλάτι ε ισάγουμε μία 
μεγάλη ποσότητα CH3COO - ιόντων .  αυτά τα ιόντα ονομάζονται 
κοινα ιόντα (δηλ. είναι τα ίδια με ένα από τα ιόντα του 
ηλεκτρολύτη που εξετάζουμε).  

Ο αριθμητής του κλάσματος:  
 

   
 

K
COOHCH

COOCHH

3

3 =
 −+

 
αυξάνεται και το κλάσμα γίνεται μεγαλύτερο της σταθερής 
διάστασης (Κ= 1,86x10 -5). Για να αποκατασταθεί η ισορροπία 
που έχει διαταραχθεί τα ιόντα Η + και CH3COO - ενώνονται για να 
σχηματίσουν αδιάστατα μόρια CH3COOH. 

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε πως ο βαθμός 
διάστασης ενός ασθενή ηλεκτρολύτη (π.χ. CH3COOH) 
ελαττώνεται σε μεγάλο βαθμό με προσθήκη ενός ισχυρού 
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ηλεκτρολύτη, που περιέχει κοινό ιόν π.χ. CH3COONa ή 
CH3COOK, στο διάλυμά του. Η συγκέντρωση των ιόντων Η+  στο 
διάλυμα του οξικού οξέος ελαττώνεται σε μεγάλο βαθμό και το 
οξικό οξύ συμπεριφέρεται ως πολύ ασθενέστερο οξύ όταν στο 
διάλυμά του συνυπάρχει και κάποιο αλάτι του. Για παράδειγμα, 
διάλυμα οξικού οξέος αντιδρά με μεταλλικό ψευδάργυρο αργά. 
Αν προστεθεί στο διάλυμα μικρή ποσότητα CH3COONa ή 
CH3COOK ,  η έκλυση του υδρογόνου παύει σχεδόν τελείως.  

 
Παράδειγμα:  Να υπολογισθεί το ποσοστό της ελάττωσης 

της συγκέντρωσης των ιόντων ΟΗ -  σε διάλυμα 0,1Μ ΝΗ4ΟΗ με 
προσθήκη στερεού ΝΗ4Cl, ώστε η συγκέντρωση του ΝΗ 4Cl στο 
διάλυμα να γίνει 1Μ. Κb

0 = 1,79x10 -5.  
 
 Λύση: Στο προηγούμενο κεφάλαιο και στο παράδειγμα 1, 

υπολογίσθηκε η συγκέντρωση των ιόντων ΟΗ - σε διάλυμα 0,1Μ 
ΝΗ4ΟΗ και βρέθηκε ίση με 1,34x10 -3 mol/L (M). Ας δούμε τώρα 
ποια θα είναι η συγκέντρωση των ιόντων ΟΗ -  σ’ ένα μίγμα ΝΗ4Ο 
και ΝΗ4Cl.  Ας θεωρήσουμε πως η συγκέντρωση των ιόντων ΟΗ -  
στο μίγμα αυτό είναι x mol/L. 

Στο μίγμα η συγκέντρωση των ιόντων ΝΗ
+

4  θα είναι το 
άθροισμα x mol/L που σχηματίζονται από τη διάσταση του 
NH4OH και 1  mol/L που σχηματίζεται από τη διάσταση του NH4Cl 
(καθώς είναι ισχυρός ηλεκτρολύτης, μπορεί να θεωρηθεί πως 
διΐσταται πλήρως και κάθε μόριο NH4Cl που διΐσταται δίνει ένα 

ιόν ΝΗ
+

4 . Έτσι έχουμε:  
 

[ΝΗ
+

4 ] = (1 + x) mol/L 
 

και  
[ΝΗ4ΟΗ] = (0,1 –  x) mol/L 

 
Αντικαθιστώντας τ ις τιμές αυτές στη σταθερή διάστασης 

του ΝΗ4ΟΗ, έχουμε:  
 

5

4

4 1,79x10
x0,1

xx)(1

OH][NH

][OH][NH −
−+

=
−

+
=



 
 

Το x είναι πολύ μικρό σε σχέση με το 1 και το 0,1 και έτσι 

μπορεί να απαλειφθεί, από το 1+x1 και το 0,1-x1, χωρίς 

σημαντικό λάθος * \ ,  οπότε 
51,79x10

0,1

x1 −=


 και x=1,79x10 -6mol/L. 

 

*\ Μικρές ποσότητες μπορεί να απαλείφονται σε σύγκριση με πολύ μεγαλύτερες μόνο αν 
προσθέτονται ή αφαιρούνται, αλλά όχι αν πολλαπλασιάζονται ή διαιρούνται. 
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Αν συγκρίνουμε αυτό το αποτέλεσμα με την τιμή 1,34x10 -3 
παρατηρούμε πως ως αποτέλεσμα της προσθήκης ΝΗ 4Cl η 
συγκέντρωση των ιόντων ΟΗ - στο διάλυμα ελαττώνεται κατά:  

 

750
1,79x10

1,34x10
6-

3


−

 

 
Η ισορροπία της ηλεκτρολυτικής  διάστασης ενός ασθενή 

ηλεκτρολύτη μπορεί να μετατοπισθεί προς τη μία ή την άλλη 
κατεύθυνση με αύξηση ή ελάττωση της συγκέντρωσης ενός από 
τα ιόντα του. Για παράδειγμα, αν προσθέσουμε οξύ σ’ ένα 
διάλυμα ΝΗ4ΟΗ και κατά συνέπεια δεσμεύσουμε τα ιόντα ΟΗ -,  
που σχηματίζονται κατά τη διάσταση, με σχηματισμό αδιάστατων 
μορίων Η2Ο, τότε ελαττώνεται σε μεγάλο βαθμό ο αριθμητής του 
κλάσματος.  

 

OH][NH

][OH][NH

4

4

−+ 
 

 
και το κλάσμα γίνεται μικρότερο της Κ. Έτσι η διάσταση των 
μορίων του NH4OH εντατικοποιείται.  Ως αποτέλεσμα νέα ιόντα 
ΟΗ - επανεμφανίζονται στο διάλυμα και ο αριθμητής του 
κλάσματος αυξάνεται ξανά. Με αυτόν τον τρόπο τα αδιάστατα 
μόρια δρουν ως ένα είδος αποθήκης που συμπληρώνει,  με 
διάσταση, την απώλεια των ιόντων στο διάλυμα. Έτσι μπορούμε 
να ορίσουμε γενικά πως: Αν από ένα σύστημα ουσιών, που 
βρίσκονται σε χημική ισορροπία, απομακρύνουμε μία από τις 
ουσίες από την σφαίρα της αντίδρασης, τότε η αντίδραση 
κατευθύνεται προς την κατεύθυνση παραγωγής αυτής της 
ουσίας.  

Οι αντιδράσεις που χρησιμοποιούνται στην αναλυτική 
χημεία περιέχουν ιόντα και έτσι είναι προτιμότερο να 
παριστάνονται με ιονικές εξισώσεις. Έτσι για την αντίδραση που 
αναφέραμε παραπάνω τα μόρια των ασθενών ηλεκτρολυτών 
ΝΗ4ΟΗ και Η2Ο παραβρίσκονται ως αδιάστατα. Αντίθετα οι 
ισχυροί ηλεκτρολύτες HCl και NH4Cl πρέπει να 
αντιπροσωπεύονται ως ιόντα. Θα έχουμε  λοιπόν:  

 

ΝΗ4OH + H+ + Cl - → NH
+

4  + Cl- + H2O 
και  

NH4ΟΗ + Η+ →  ΝΗ
+

4  + Η2Ο  
 
 Η τελική αυτή εξίσωση δείχνει πως η αντίδραση οδηγεί 
στην εξαφάνιση των αδιάστατων μορίων ΝΗ 4ΟΗ και στην αύξηση 

της συγκέντρωσης των ιόντων  ΝΗ
+

4  στο διάλυμα. Παρόμοια, η 
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αντίδραση μεταξύ CH3COOH και NaOH μπορεί να παρασταθεί με 
την εξίσωση.  
 

CH3COOH + OH -   CH3COO - + H2O 
 
 Από όλα τα όσα μέχρι τώρα έχουμε αναφέρει εξυπακούεται 
πως όταν γράφονται ιονικές εξισώσεις, τότε οι χημικοί τύποι 
όλων των ισχυρών ηλεκτρολυτών που βρίσκονται μέσα στο 
διάλυμα πρέπει να αντιπροσωπεύονται με ιόντα .  οι χημικοί τύποι 
των ασθενών ηλεκτρολυτών, των δυσδιάλυτων ουσιών που 
καθιζάνουν και των ουσιών που ελευθερώνονται ως αέρια πρέπει 
να γράφονται με τη μοριακή τους μορφή .  ιόντα που παραμένουν 
αμετάβλητα δεν συμπεριλαμβάνονται στην ιονική εξίσωση.  
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3.3 ΠΟΛΥΠΡΩΤΙΚΑ ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ  
 
 Πολλά οξέα ή βάσεις έχουν περισσότερα από ένα πρωτόνια ή 
ιόντα υδροξυλίου που μπορούν να ιονισθούν. Αυτές οι ουσίες διίστανται 
σταδιακά, και για κάθε στάδιο μπορεί να γραφεί μία σταθερή 
ισορροπίας. Ας θεωρήσουμε, για παράδειγμα, τη διάσταση του 
φωσφορικού οξέος:  
 

H3PO4  H+ + H2PO −

4  
Kα1

0
 = 1,1 x 10 -2=

   
 43

42

POH

POHH −+ 
 

(1) 

H2PO −

4   H+ + HPO −2
4  

Kα2
o

 = 7,5 x 10 -8=
   

 -

42

42

POH

POHH −+  2

 
(2) 

HPO −2
4   H+ + PO 3−

4  
Kα3

0
 = 4,8 x 10 -13=

   
 -2

4

42

HPO

POHH −+  3

 
(3) 

 
 Η ολική αντίδραση διάστασης προκύπτει από το άθροισμα των  επί 
μέρους αντιδράσεων και η ολική σταθερή διάστασης είναι το γινόμενο 
και των τριών σταθερών.  

 
 Kα

0 = Κα1
0Κα2

0Κα3
0 = 4,0x10 -22  

                              
 
 Οι ιδιαίτερες pKα τ ιμές είναι 1,96, 7,12 και 12,32, αντίστοιχα για 
pKα1,  pKα2 και pKα3. Για να γίνουν ακριβείς υπολογισμοί pH, πρέπει να 
πάρουμε υπόψη τη συνεισφορά πρωτονίων (ή ιόντων υδροξυλίου) από 
κάθε στάδιο διάστασης. Παρόλα  αυτά, στις περισσότερες περιπτώσεις 
μπορούν να γίνουν προσεγγίσεις έτσι ώστε κάθε στάδιο διάστασης να 
μπορεί να  θεωρηθεί ανεξάρτητα. Αν η διαφορά μεταξύ διαδοχικών 
σταθερών διάστασης είναι τουλάχιστον 10 3, κάθε πρωτόνιο μπορεί να 
διαφοροποιηθεί σε μία τιτλοδότηση ή τιτλομέτρηση, που σημαίνει πως 
το καθένα μπορεί να τ ιτλομετρηθεί χωριστά για να δώσει σταδιακές 
αποκλίσεις pH στην καμπύλη τιτλομέτρησης (αν η σταθερή διάστασης 
είναι μικρότερη από ~10 -8, τότε η διάσταση είναι πολύ μικρή για να 
έχουμε απόκλιση στην καμπύλη τιτλομέτρησης - π.χ. το τρίτο πρωτόνιο 
του H3PO4).  Κάτω από αυτές τις συνθήκες, οι υπολογισμοί 
απλοποιούνται γιατί το σύστημα μπορεί να θεωρηθεί ως απλό μίγμα 
τριών ασθενών οξέων.  
 Το ανιόν στο δεξί μέρος κάθε σταδίου  διάστασης μπορεί να 
θεωρηθεί ως το άλας (συζυγής βάση) του οξέος από το οποίο 

προέρχεται. Έτσι, στην εξίσωση (1), το H2PO −

4  είναι το άλας του οξέος 

H3PO4. Στην εξίσωση (2), το HPO −2
4  είναι το άλας του οξέος H2PO −

4  και 

στην εξίσωση (3), το PO −3
4  είναι το άλας του οξέος HPO −2

4 . 
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3.4  ΑΥΤΟΠΡΩΤΟΛΥΣΗ ΤΟΥ Η2Ο 
 
Αυτοϊονισμός ή αυτοπρωτόλυση, γενικότερα, είναι μια αντίδραση κατά την οποία δύο 
όμοια μόρια αντιδρούν παρέχοντας ιόντα. Στην περίπτωση του Η2Ο 

 
Η2Ο + Η2Ο Η3Ο+(aq) + ΟΗ–(aq) 

 
 
 

Κw
ο = πρότυπο γινόμενο ιόντων νερού ή πρότυπη σταθερά διάστάσης νερού 

 
 

(Στους 25οC) Κw
ο = 10–14 

 

Για αραιά ηλεκτρολυτικά διαλύματα όπου η ιονική ισχύς θεωρείται 
αμελητέα η Κw

ο ταυτίζεται αριθμητικά με την Κw
 

 
Η έννοια του pH 

 
pH = –lg[H3O+] ή pH = –lg[H+] 

pOH = –lg[OH–] 
 
 
 

Κw = [Η+][ΟΗ–] = 10–14 

 

 
pH + pOH = 14,00 

 
 
σε καθαρό νερό (25οC) : [Η+] = [ΟΗ–] =  10–7 M pH = 7,00 διάλυμα ουδέτερο 
 
 

για [Η3Ο+] > 10–7 M ,  pH < 7,00  διάλυμα όξινο 
 

για [Η3Ο+] < 10–7 M ,pH > 7,00 διάλυμα βασικό 
 

Για τιμές 6 <pH<  8 λαμβάνεται υπόψη και η αυτοπρωτόλυση του Η2Ο 

 
3.5 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 

 
Ρυθμιστικό διάλυμα είναι εκείνο το διάλυμα που χαρακτηρίζεται από την 
ικανότητα να ανθίσταται σε μεταβολές του pH όταν προστίθενται σε 
αυτό περιορισμένες ποσότητες οξέος ή βάσης ή όταν αραι ώνεται.  
 
 
Για παράδειγμα στην περίπτωση του φωσφορικού οξέος (&3.3) κάθε ένα 
από τα ζεύγη αποτελεί ένα ρυθμιστικό σύστημα, και ρυθμιστικά 
ορθοφωσφορικών μπορούν να παρασκευασθούν για μια ευρεία περιοχή 
pH. Η βέλτιστη ρυθμιστική ικανότητα (ρυθμιστική χωρητικότητα  είναι ο 
αριθμός των γραμμομορίων του ισχυρού οξέος  ή βάσης που πρέπει 
να προστεθούν σε 1 L ρυθμ.διαλ. ώστε το pH του να μεταβληθεί 
κατά 1 μονάδα) για καθένα από τα παραπάνω ζεύγη πραγματοποιείται 
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για τ ιμές pH που αντιστοιχούν στο pKα κάθε σταδίου διάστασης. Το 

ζεύγος Η2ΡΟ −

4  / ΗΡΟ −2
4

- είναι ένα από τα δραστικά ρυθμιστικά 

συστήματα του αίματος (βλέπε στο επόμενο κεφάλαιο).  
 

Παράδειγμα: Το pH του αίματος είναι 7,40. Ποια είναι η αναλογία 
του [ΗPO4

2-]/[H2PO4
-] στο αίμα;  

Λύση:  
pKα2 = 7,12 

Επομένως,  

pH = 7,12 + lg 
]ΡΟΗ[

]ΗΡΟ[

42

2
4

−

−

 

7,40 = 7,12 + lg 
−

−

42

2
4

ΡΟΗ[

]ΗΡΟ[
 

]ΡΟΗ[

]ΗΡΟ[

42

2
4
−

 = 1,9 

 
3.6 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  

 Το pH του αίματος σε υγιή οργανισμό παραμένει αξιοσημείωτα 
σταθερό μεταξύ 7,40 και 7,45. Αυτό συμβαίνει γιατί το αίμα περιέχει μια 
σειρά από ρυθμιστικά διαλύματα που αντιστέκονται στη μεταβολή του 
pH εξαιτίας της παρουσίας όξινων ή αλκαλικών προϊόντων 
μεταβολισμού. Από φυσιολογική άποψη, μεταβολή του pH κατά ±0,3 
μονάδες pH είναι υπερβολική. Όξινα προϊόντα μεταβολ ισμού 
παράγονται συνήθως σε μεγαλύτερες ποσότητες από τα βασικά 
προϊόντα μεταβολισμού, και το κυριότερο είναι το διοξείδιο του 
άνθρακα. Η ρυθμιστική ικανότητα του αίματος προκειμένου να 
ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του Ο2

 υπολογίζεται να κατανέμεται 
μεταξύ  των διάφορων ρυθμιστικών συστημάτων ως εξής: Αιμογλοβίνη 

και οξυαιμογλοβίνη, 62%: Η2ΡΟ4
-/ΗΡO −2

4 : 22%. Πλάσμα 11%, πρωτεΐνη: 

ΗCO −

3 , 5%. Οι πρωτεΐνες περιέχουν καρβοξυλικές - και άμινο- ομάδες, 

που είναι ασθενή οξέα και βάσεις, αντίστοιχα. Είναι κατά συνέπεια 
αποτελεσματικά ρυθμιστικά μέσα. Η συνδυασμένη ρυθμιστική ικανότητα 
του αίματος να εξουδετερώνει οξέα χαρακτηρίζεται από τους κλινικούς 
χημικούς ως «αλκαλικό απόθεμα» και προσδιορίζεται συχνά σε κλινικά 
εργαστήρια. Ορισμένες ασθένειες προκαλούν διαταραχές στην όξινη 
ισορροπία του σώματος. Για παράδειγμα, ο διαβήτης μπορεί να 
προκαλέσει «οξέωση», που μπορεί να είναι θανατηφόρα.  
 Μια σπουδαία διαγνωστική ανάλυση είναι η εύρεση της αναλογίας 

CO2/HCO −

3  στο αίμα. Αυτή η αναλογία σχετίζεται με το pH του αίματος 

με την εξίσωση Henderson - Hasselbach ,  

pH = 6,1 + lg 
]COH[

]COΗ[

32

3
−

                   (1)  

 
όπου pKα1 = 6,1 του ανθρακικού οξέος  
 
η συγκέντρωση [Η2CO3]  μπορεί να θεωρηθεί ίση με τη συγκέντρωση του 
διαλυμένου CO2 στο αίμα. 6,1 είναι η pKα1 του ανθρακικού οξέος του 

αίματος. Κανονικά, η συγκέντρωση του             HCΟ −

3  στο αίμα είναι 



 23 

περίπου 26,0 mmoles/lt, ενώ η συγκέντρωση του CO2 είναι 1,3 
mmoles/lt. Κατά συνέπεια, για το αίμα,  
 

7,4
lt1,3mmoles/

t26mmoles/l
log6,1pH =+=  

 

Η συγκέντρωση του HCO −

3  μπορεί να προσδιορισθεί με 

τιτλομέτρηση ή η ολική περιεκτικότητα σε CO2 (HCO −

3  + διαλυμένο CO2) 

μπορεί να προσδιορισθεί με οξίνιση και μέτρηση του αερίου CO2  που 

εκλύεται. Αν γίνουν και οι δύο αναλύσεις, ο λόγος HCO −

3  /CO2 μπορεί να 

υπολογισθεί και επομένως μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για την 
οξέωση ή αλκάλωση του ασθενούς. Εξάλλου, αν μετρηθεί το pH, 

χρειάζεται να μετρηθεί μόνο το ΗCO −

3  ή το CO2 για να έχουμε πλήρη 

γνώση της ισορροπίας του H2CO3 καθ’ όσον ο λόγος [ΗCO −

3 ] / [H2CO3] 

μπορεί να υπολογισθεί από την παραπάνω εξίσωση (1).  
 Πρέπει να σημειωθεί πως η εξίσωση (1) και αυτή η ισορροπία 
ισχύουν αν και στο αίμα συνυπάρχουν και άλλα ρυθμιστικά συστήματα. 
Το pH είναι αποτέλεσμα όλων των συνυπαρχόντων ρυθμιστικών 

συστημάτων και ο λόγος [ΗCO −

3 ] / [H2CO3] καθορίζεται από αυτήν την 

τιμή pH.  
 Υπάρχουν αρκετά ρυθμιστικά συστήματα που είναι κατάλληλα για 
τη ρύθμιση του pH διαλυμάτων που χρησιμοποιούνται για βιολογικές 
μελέτες. Μια χρήσιμη σειρά είναι τα ρυθμιστικά των φωσφορικών, 
ιδιαίτερα επειδή τα βιολογικά συστήματα περιέχουν ήδη φωσφορικά και 
έτσι η παρουσία τους δεν παρεμποδίζει τις βιοχημικές αντιδράσεις. Με 

κατάλληλη επιλογή μιγμάτων H3PO4/H2PO −

4 , H2PO −

4 /HPO −2
4  ή 

HPO −2
4 /PO −3

4 , μπορούν να παρασκευασθούν διαλύματα ευρείας περιοχής 

pH (από pH=2,00 μέχρι pH = 11,90).  
 Ένα ρυθμιστικό διάλυμα που χρησιμοποιείται σε μεγάλη έκταση 
στα κλινικά εργαστήρια και στις βιοχημικές μελέτες είναι το ρυθμιστικό 
διάλυμα που παρασκευάζεται από τρις (υδροξυμεθυλο) -αμινο μεθάνιο 
[(HOCH2)3 CNH2]  και του  συζυγούς του οξέος (πρωτονιομένη η 
αμινομάδα του). Είναι πρότυπη ουσία, έχει τιμή pK πολύ κοντά προς το 
φυσιολογικό pH (pKα = 8,08 για το συζυγές οξύ), και δεν παρεμποδίζει 
σε πολλές μετρήσεις. Συνήθως αναφέρεται ως Τρις ή THAM. Ρυθμιστικά 
διαλύματα συνήθως παρασκευάζονται με προσθήκη ενός οξέος όπως το 
υδροχλωρικό οξύ σε διάλυμα του Τρις μέχρις ότου επιτύχουμε την 
επιθυμητή τιμή pH.  
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3.7 ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΕ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΥΔΡΟΛΥΟΜΕΝΩΝ ΑΛΑΤΩΝ  
  

Όπως τα οξέα και οι βάσεις, που τα διαλύματά τους παρουσιάζο υν 
όξινη ή αλκαλική αντίδραση, έτσι και τα διαλύματα πολλών αλάτων 
παρουσιάζουν επίσης όξινη ή αλκαλική αντίδραση. Η όξινη αντίδραση 
είναι χαρακτηριστική για διαλύματα αλάτων που σχηματίζονται από 
κατιόντα ασθενών βάσεων και ανιόντα ισχυρών οξέων (NH4Cl), και η 
αλκαλική αλάτων που σχηματίζονται από κατιόντα ισχυρών βάσεων και 
ανιόντα ασθενών οξέων (KCN).  Η ιδιότητα αυτή των αλάτων εμφανίζεται 
όχι μόνο σε υδατικά αλλά και σε μη υδατικά διαλύματα.  
 «Υδρόλυση με την ευρεία έννοια της λέξης ονομάζουμε την 
αντίδραση διάφορων ουσιών (αλάτων, υδριτών, οξειδίκων, αλογονο - και 
θειο-ενώσεων) με τα ιόντα του νερού, που συνοδεύεται από τη 
διατάραξη της ισορροπίας της ηλεκτρολυτικής διάστασης του νερού και 
μεταβολή της τιμής του pH του διαλύματος».  
 Ο παραπάνω ορισμός μπορεί να κατανοηθεί καλύτερα με τις 
παρακάτω παρατηρήσεις:  
1) Το NaCl, αν και αλληλεπιδρά με το νερό για να σχηματίσει 

εφυδατωμένα ιόντα, δεν υδρολύεται, γιατί το pH του διαλύματος 
παραμένει σταθερό (NaCl+mH2O   [Na(H2O)n]++ [Cl(H2O) l] -  
 

2) To NaOH αλληλεπιδρά με νερό και διΐσταται ως εξής:  
NaOH + mH2O   [Na (H2O)m]+ + OH -  

 
Αν και το pH του διαλύματος μεταβάλλεται αισθητά, όμως το 
φαινόμενο αυτό δεν είναι υδρόλυση, γιατί στην αντίδραση παίρνουν 
μέρος μόρια νερού και όχι ιόντα του.  
 

3) Μερικά άλατα αντιδρούν με το νερό και σχηματίζουν 
κρυσταλλοϋδρίτες όπως Na2SO4 

.  7H2O, Na2SO4 
.  10H2O, NaClO4 

.  

H2O, NaIO4 
.  2H2O, Na2S2O3 

.  5H2O, KCl .  MgCl2 
.  6H2O, K2SO4  

.  

MgSO4 
.  6H2O, K4[Fe(CN)6] .  3H2O κλπ. το pH όμως του διαλύματος 

δεν μεταβάλλεται.  Γι’  αυτό οι αντιδράσεις αυτές δεν αποτελούν 
αντιδράσεις υδρόλυσης.  

4) Τα NH4Cl, POCl3 , θειοανυδρίτης του βορίου B2S3,  CaH2 κλπ, 
αντιδρούν με νερό και μεταβάλλουν το pH του διαλύματος. Αυτές οι 
αντιδράσεις είναι τυπικές περιπτώσεις υδρόλυσης.  

 
3.8 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΙΟΝΤΩΝ  

ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΥΔΡΟΛΥΣΗΣ  
ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΛΑΤΩΝ  

 
Α) Υδρόλυση αλάτων που προέρχονται από ασθενές οξύ και ισχυρή 
βάση  
 
CH3COONa+H2O       CH3COOH + NaOH             (1) 
ή    
CH2COO -+ H2O         CH3COOH+OH -               (2) 
ή γενικά       
Α -  + Η2Ο         ΗΑ +  ΟΗ -                      (3) 
 



 25 

 Τα άλατα αυτά  παρουσιάζουν  αλκαλική αντίδραση. Στις παραπάνω 
αντιδράσεις ισορροπίας φαίνεται πως το άλας ενός ασθενούς οξέος 
είναι μια βάση κατά Brönsted , που δέχεται πρωτόνια. Αντιδρά με το 
νερό (οξύ κατά Brönsted) για να σχηματίσει το αντίστοιχο οξύ 
CH3COOH ή ΗΑ.  
 Αν εφαρμόσουμε το νόμο της δράσης των μαζών στη γενική 
περίπτωση, αντίδραση (3) παίρνουμε τη σταθερή ισορροπίας αυτής της 
αντίδρασης που στην περίπτωση αυτή τη χαρακτηρίζουμε ως σταθερή 
υδρόλυσης Kh,   

][A

][OH[HA]
Κh

-

−


=                                (4) 

 
Η τιμή της Kh μπορεί να υπολογισθεί από τη σταθερή διάστασης 

Κα του ασθενούς οξέος και το γινόμενο των ιόντων του νερού Κ Η2Ο αν 
πολλαπλασιάσουμε τον αριθμητή και τον παρανομαστή της σχέσης (4) 
με [Η+]:  

 

][Η][A

][Η][OH[HA]
Κh +−

+−




=                      (5) 

 
Το γινόμενο μέσα στη στικτή γραμμή είναι ίσο με Κw

ο και το 
υπόλοιπο ίσο με 1/Κα, έτσι έχουμε:  

 

α

H

H
K

K
Κ 2O=                                     (6) 

 
Οπότε το γινόμενο της σταθερής διάστασης ενός ασθενούς οξέως 

και της Κh της συζύγους του βάσης είναι πάντα ίσο με Κ Η2Ο
 

OHh 2
KΚ =αΚ  (7) 

 
Το pH ενός άλατος όπως το παραπάνω (βάση κατά Brönsted) 

υπολογίζεται κατά τον ίδιο τρόπο όπως και για κάθε άλλη ασθενή βάση. 
Όταν το άλας υδρολύεται σχηματίζει ισομοριακές ποσότητες ΗΑ και ΟΗ -.  
Αν η αρχική συγκέντρωση του Α - είναι CA

-, τότε  
 

                  Α - + Η2Ο          ΗΑ + ΟΗ -               (8)                      

( )xC
A
−−           x        x 

 
To x μπορεί να παραλειφθε ί σε σύγκριση με το −A

C  αν ο βαθμός 

υδρόλυσης είναι μικρότερος του 5%.  
  
Έτσι από τις σχέσεις (4) και (6) προκύπτει:  
 

   
a

OH

A
K

K

C

ΟΗΟΗ
2=



−

−−

                    (9) 

 

−=−

A
α

w C
K

K
]OH[                   (10) 
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Βαθμός υδρόλυσης ονομάζεται το κλάσμα κάθε γραμμομορίου 

που υδρολύεται όταν αποκατασταθεί ισορροπία. Αν πολλαπλασιασθεί με 
100 παρέχει την εκατοστιαία υδρόλυση. Στην περίπτωση αυτή:  

 

%100x
CA

]ΟΗ[
=

−

−

 υδρόλυση  

 
Παράδειγμα: Να υπολογισθεί το pH και ο βαθμός υδρόλυσης 

διαλύματος 0,10Μ οξικού νατρίου. (Ka  = 1,75x10 -5) 
 

Λύση:  Εφαρμόζουμε τη σχέση (10)  

M10x6,701,0x
10x75,1

10x0,1
]OH[ 6

5

14
−

−

−
− ==  

M10x3,1
10x6,7

10x0,1
]H[ 9

6

14
−

−

−
+ ==  

pH = -log 1,3 x 10 -9  = 9-0,11 = 8,89 

% υδρόλυση = 100x
10,0

10x6,7 6−

=7,6x10 -3  

Β) Υδρόλυση αλάτων που προέρχονται από ασθενή βάση κ αι 
ισχυρό οξύ . Τα άλατα αυτά παρουσιάζουν όξινη αντίδραση. Τα άλατα 
ασθενούς βάσης είναι οξέα κατά Brönsted , που παρέχουν πρωτόνια. 
Αντιδρούν με το νερό για να σχηματίσουν την αντίστοιχη βάση.  

 
ΝΗ4Cl + H2O    NH4OH + HCl      (11)  

ή           NH +

4  + H2O         NH4OH  +H+       (12) 

ή  γενικά     BH+ + H2O         B + H3O+         (13) 
 
έτσι η σταθερή υδρόλυσης για την αντίδραση (13) θα είναι:  
 

][BH

]O[H[B]
Κ 3

h +

+
=                                     (14) 

 
Η τιμή της Kh μπορεί να υπολογισθεί όπως και στην προηγούμενη 

περίπτωση από τη σταθερή διάστασης της ασθενούς βάσης Κ β  και το 
γινόμενο των ιόντων του νερού OH2

K  αν πολλαπλασιάσουμε τον αριθμητή 

και τον παρανομαστή της σχέσης (14) με [ΟΗ -] :  

 
 -

3
h

OH

OH

][BH

]O[H[B]
Κ

−

+

+




=                           (15) 

 
 Πάλι το γινόμενο μέσα στη στικτή γραμμή είναι OH2

K  και το 

υπόλοιπο 1/Κβ , έτσι έχουμε:  

β

OH

h
K

K
Κ 2=                                           (16) 

και    
Κβ 

.  Κh = Κw
ο                            (17) 
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Που σημαίνει πως το γινόμενο της σταθερής διάστασης μιας 
ασθενούς βάσης και της Kh  του συζυγούς της οξέος είναι πάντα ίσο με 
Κw

ο. 
 Το άλας μιας ασθενούς βάσης υδρολύεται και σχηματίζει 
ισομοριακές ποσότητες Β και Η3Ο+ (Η+ αν απλοποιήσουμε τα ιόντα 
υδροξωνίου). Έτσι για τη συγκέντρωση των ιόντων υδρογόνου θα 
έχουμε (αν θεωρήσουμε το βαθμό υδρόλυσης κάτω του 5%):  

β

OH

ΒΗ
K

K

C

]Η[Η[
2=

+

++

                       (18) 

+=+

ΒΗ
β

ΟΗ
C

K

K
]H[ 2                  (19) 

 
Παράδειγμα:  Να υπολογισθεί το pH διαλύματος 0,25 mol/L 

χλωριούχου αμμωνίου και ο βαθμός υδρόλυσής του. (Kβ = 1,75x10 -5 για 
ΝΗ4ΟΗ).  
 

Λύση: Από τη σχέση (19) έχουμε:  

Mx102,125,0x
10x75,1

10x0,1
]H[ 5-

5

14

==+

-

-

 

pH = -lg (1,2x10 -5) = 5-0,08 = 4,92 

και υδρόλυση % = =
−

100x
25,0

10x2,1 5

 4,8x10 -3  

 
Μπορεί να διερωτάσθε γιατί, σε ρυθμ ιστικά διαλύματα, το άλας 

δεν αντιδρά με το H2O για να διασταθεί ως ένα οξύ ή μια βάση. Αυτό 
συμβαίνει γιατί η αντίδραση παρεμποδίζεται από την περιουσία του 
οξέος ή της βάσης.  
 Στην αντίδραση (3) η παρουσία ικανής ποσότητας ΗΑ ή ΟΗ - θα 
παρεμποδίσει την υδρόλυση σε μεγάλο βαθμό (μετατόπιση της 
ισορροπίας προς τα αριστερά). Στην αντίδραση (13) η παρουσία Β ή 
Η3Ο+  (Η+) θα μετατοπίσει την ισορροπία προς τα αριστερά και θα 
παρεμποδισθεί η υδρόλυση.  
  
Γ) Υδρόλυση αλάτων που προέρχονται από ασθενές οξύ και ασθε νή 
βάση  
 
Όταν το άλας αυτό διαλυθεί στο νερό τότε τόσο το κατιόν όσο και το 
ανιόν υδρολύονται ταυτόχρονα. Αν Ka=Kb το διάλυμα θα είναι ουδέτερο , 
εάν Ka>Kb το διάλυμα θα είναι  όξινο και αν Ka<Kb το διάλυμα θα είναι 
αλκαλικό.  Οι μαθηματικές σχέσεις που διέπουν την παρούσα περίπτωση 
προκύπτουν με συνδυασμό  των περιπτώσεων  Α και Β.  
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ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ,  
ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑΣ  
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4. ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ,  

ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑΣ  
 
Ετερογενές χαρακτηρίζεται το σύστημα εκείνο που αποτελείται από 
δύο ή περισσότερα ομογενή μέρη, που χωρίζονται μεταξύ τους με 
διακριτές επιφάνειες και οι οποίες χαρακτηρίζονται ως φάσεις του 
συστήματος  
 
Ως ίζημα μιας ουσίας χαρακτηρίζεται η σχηματιζόμενη στερεή φάση από 
ένα ομογενές διάλυμα, και μπορεί να ληφθεί, αν το  διάλυμα γίνει 
υπέρκορο. Η διεργασία σχηματισμού ενός ιζήματος ονομάζεται 
καταβύθιση  
 

Το ίζημα μπορεί να σχηματιστεί ως ακολούθως:  

 

1) Με μια χημική αντίδραση μεταξύ των διαφόρων σωμάτων ενός 
διαλύματος  

2) Με ψύξη ενός κορεσμένου διαλύματος  

3) Με εξάτμιση του διαλύτη (συμπύκνωση)  

4) Με μεταβολή της σύστασης του διαλύτη ή με βαθμιαία αντίδραση του 
διαλύτη με τη διαλυμένη ουσία (υδρόλυση)  

 

Υπάρχουν τα εξής είδη ιζημάτων:  

Κρυσταλλικό, Μικροκρυσταλλικό, Κοκκώδες ή τυρώδες, Ζελατινώδες και 

κολλοειδές  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει στη χημική ανάλυση η ετερογενής 
χημική ισορροπία μιας και ο συστηματικός διαχωρισμός κατιόντων και 
ανιόντων βασίζεται σε διαδοχικές αντιδράσεις καταβύθισης  
 

Διαλυτότητα ηλεκτρολυτών. Αρχή γινομένου διαλυτότητας  

 

Σε κορεσμένο διάλυμα ενός ισχυρού και δυσδιάλυτου ηλεκτρολύτη, το 

γινόμενο των μοριακών συγκεντρώσεων των ιόντων στα οποία δι ίσταται 

ο ηλεκτρολύτης, με κάθε συγκέντρωση υψωμένη σε δύναμη ίση με το 

συντελεστή του ιόντος στο μοριακό τύπο της ένωσης, ε ίναι σταθερό για 

μια ορισμένη θερμοκρασία . Η σταθερά Ks  ονομάζεται σταθερά γινομένου 

διαλυτότητας ή απλά γινόμενο διαλυτότητας . 
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Σχέση μεταξύ διαλυτότητας και Κs 
 
Έστω ένας ισχυρός και δυσδιάλυτος ηλεκτρολύτης ο οποίος δι ίσταται 
σύμφωνα με την ακόλουθη αντίδραση:  
 

MmXxmMα+ + xXβ -  

 

στην  παραπάνω αντίδραση [Mα+]= ms, [Xβ -]=xs όπου s mol/L η 
διαλυτότητα του ισχυρού και δυσδιάλυτου ηλεκτρολύτη MmXx

 

 
επειδή Ks=[ Mα+]m[Xβ -]x  

 

προκύπτει ότι s=m+x(Ks/mmxx) 
 
μερικά παραδείγματα : 
 

 
 

Ks = [Ca2+][C2O4
2–] 

 
 
 

Ks = [Ca2+][C2O4
2–]=sxs 

 
συνεπως s = √Ks 

 
 

 
 

 
Ks = [Pb2+]3[AsO4

3–]2  
 
 

Ks =[Pb2+]3[AsO4
3–]2 = (3s)3 Χ (2s)2 = 108s5  
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 Παράγοντες που επηρεάζουν τη διαλυτότητα ενός ισχυρού και 

δυσδιάλυτου ηλεκτρολύτη  
 
Η διαλυτότητα ενός ισχυρού και δυσδιάλυτου ηλεκτρολύτη επηρεάζεται 
από τους ακόλουθους παράγοντες:  
 
1) Πίεση. Αυτός ο παράγοντας επηρεάζει ελάχιστα τη διαλυτότητα γιατί 
συνήθως οι πειραματικές διεργασίες γίνονται σε ανοιχτά σκεύη υπό την 
ατμοσφαιρική πίεση  
2) Μέγεθος σωματιδίων . Όσο μικρότερο είναι το μέγεθος των 
σωματιδίων τόσο μεγαλύτερη είναι η δ ιαλυτότητα ενός ηλεκτρολύτη.  
3) Φύση διαλύτη . Η διαλυτότητα εξαρτάται από τη σχετική 
επιτρεπτότητα του διαλύτη. Κατά κανόνα πολικές ενώσεις διαλύονται σε 
πολικούς διαλύτες.  
4)Μη κοινό ιόν .  Τότε συμβαίνει αύξηση της ιονικής ισχύος του δ/τος και 
κατά συνέπεια ελάττωση των συντελεστών ενεργότητας και αύξηση της 
της τιμής της σταθεράς του γινομένου διαλυτότητας.  
5) Σχηματισμός σύμπλοκων ενώσεων . Παρατηρείται αύξηση της 
διαλυτότητας (εφαρμογή της αρχής  Le Chatel ier) 
6) Κοινό ιόν . Παρατηρείται ελάττωση της διαλυτότητας (εφαρμογή της 
αρχής  Le Chatel ier) 
7) Θερμοκρασία.  Μεταβολή στη θερμοκρασία επιφέρει μεταβολή στην 
ταχύτητα διάλυσης ή κρυστάλλωσης του ηλεκτρολύτη. Γενικά όταν 
αυξάνεται η θερμοκρασία αυξάνει και η διαλυτότητα του ηλεκτρολύτη 
όταν η αντίδραση της  διάλυσης είναι ενδόθερμη και το αντίθετο 
συμβαίνει όταν η αντίδραση της διάλυσης είναι εξώθερμη.  

8) pH. Το pH του διαλύματος επηρεάζει τη διαλυτότητα του 
ηλεκτρολύτη, όταν αυτός προέρχεται από ένα ασθενές οξύ ή μια 
βάση.  

Για παράδειγμα η αύξηση της διαλυτότητας του ανθρακικού βαρίου με 
την επίδραση διαλύματος υδροχλωρικού οξέος ή η αύξηση της 
διαλυτότητας δυσδιάλυτων υδροξειδίων των μετάλλων με την επίδραση 
οξέων ή αμμωνιακών αλάτων  

9) Υδρόλυση. Όταν ένας ισχυρός και δυσδιάλυτος ηλεκτρολύτης, του 
οποίου το ανιόν  προέρχεται από ένα ασθενές οξύ, διαλύεται στο νερό, 
τότε η διαλυτότητά του αυξάνει λόγω υδρόλυσης του ανιόντος.  
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Κλασματική καταβύθιση  
 
Όταν οι διαλυτότητες δύο ή περισσότερων ισχυρών και δυσδιάλυτων 
ηλεκτρολυτών με κοινό ιόν διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τ ους, είναι 
δυνατό να καταβυθιστεί ο λιγότερο διαλυτός ηλεκτρολύτης παρουσία 
των πλέον ευδιάλυτων. Η διεργασία αυτή ονομάζεται  κλασματική 
καταβύθιση.  
Όταν οι τιμές των διαλυτοτήτων των ηλεκτρολυτών Δε διαφέρουν 
σημαντικά μεταξύ τους, τότε ο δεύτερος ηλεκτρολύτης θα αρχίσει να 
καταβυθίζεται πριν από την πλήρη καταβύθιση του πρώτου, ο τρίτος 
πριν από την πλήρη καταβύθιση του δεύτερου κ.τ.λ  
 

Εφαρμογές κλασματικής καταβύθισης  
 

1) καταβύθιση θειούχων αλάτων  

2) καταβύθιση υδροξειδίων των μετάλλων  

3) καταβύθιση ανθρακικών αλάτων  
 
 

Εφαρμογές της αρχής του γινομένου διαλυτότητας.  
 

Η αρχή του γινομένου διαλυτότητας είναι πολύ χρήσιμη στη χημική 
ανάλυση, γιατί με βάση αυτή την αρχή είναι δυνατό να προβλεφθεί ο 
σχηματισμός ή η διαλυτοποίηση ενός ιζήματος.  
Έστω ένας ισχυρός και  δυσδιάλυτος ηλεκτρολύτης ο οποίος δι ίσταται 
σύμφωνα με την ακόλουθη αντίδραση:  
 

MmXxmMα+ + xXβ -  

 
Έστω το γινόμενο ιόντων Q i p=[ Mα+ ]m[Xβ -]x  

 
Όταν:  

α) Q i p  Ks  τότε σχηματίζεται ίζημα ή μερικές φορές υπέρκορο διάλυμα. 
Εάν υπάρχει ίζημα, τότε αυτό δε διαλύεται.  

β) Q i p=  Ks  τότε το διάλυμα είναι κορεσμένο και δεν καταβυθίζεται ίζημα. 
Εάν υπάρχει ίζημα, τότε αυτό δε διαλύεται.  

γ) Q i p   Ks  τότε το διάλυμα είναι ακόρεστο και δεν καταβυθίζεται ίζημα. 
Εάν υπάρχει ίζημα, τότε αυτό διαλύεται μέχρι να επιτευχθεί η συνθ ήκη 
Q i p=  Ks

 

 
Σχηματισμός και διάλυση ιζημάτων  

 
Αναγκαία και όχι ικανή συνθήκη για το σχηματισμό  ιζήματος είναι η  

συνθήκη Q ip  Ks.  Η συνθήκη είναι αναγκαία αλλά όχι ικανή γιατί είναι 
δυνατό:  
α) Η ενδογενής διαλυτότητα του ηλεκτρολύτη είναι ενδεχομένως μεγά λη 
οπότε παραμένει με τη διαλυτή του μορφή μέσα στο διάλυμα.  
β) Η ταχύτητα σχηματισμού του ιζήματος είναι πολύ μικρή.  
γ) Δεν λαμβάνονται υπόψη οι συντελεστές ενεργότητας των ιόντων του 
ηλεκτρολύτη, οι οποίοι λόγω της αύξησης της ιονικής ισχύος του 
διαλύματος με την προσθήκη του αντιδραστηρίου καταβύθισης, 
ελαττώνονται, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι συγκεντρώσεις των εν 
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διαστάσει ιόντων, με επακόλουθη αύξηση της διαλυτότητας του 
ηλεκτρολύτη (εφαρμογή της αρχής Le Châtel ier).  

δ) Συχνά το διάλυμα περιέχει και  άλλα ιόντα, εκτός από τα εν διαστάσει 
του ηλεκτρολύτη, ή διαλυμένες ενώσεις οπότε και ε ίναι δυνατό να 
σχηματιστούν κάποιες άλλες ενώσεις μεταξύ τους οπότε και να 
ελαττωθούν οι συγκεντρώσεις ποσότητας των εν διαστάσει ιόντων και 
να μην προκύψει ίζημα.  
 

Για  τη διάλυση  του ιζήματος θα πρέπει να ισχύει η συνθήκη, Q ip   Ks  
Η διάλυση ενός ιζήματος συνήθως επιτυγχάνεται ως ακολούθως:  
α) Με σχηματισμό ασθενούς ηλεκτρολύτη. Για παράδειγμα το ίζημα 
ασθενούς και δυσδιάλυτου ηλεκτρολύτη του οποίου το ανιόν προέρχεται 
από ασθενές πολυπρωτικό οξύ διαλύεται πλήρως σε ισχυρά οξέα  
β) Με σχηματισμό διαλυτού συμπλόκου ιόντος  
γ) Με την επίδραση ενός οξειδωτικού ή αναγωγικού αντιδραστηρίου  
δ) Με το σχηματισμό πιο δυσδιάλυτης ένωσης (εφαρμογή της αρχής Le 
Châtel ier).  
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