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ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ΑΑ  

ΑΑ11::  γγ  ΑΑ22::  ββ  ΑΑ33::δδ  ΑΑ44::ββ  
ΑΑ55::  

αα..  11..  ΜΜεε  ββάάσσηη  ττηη  θθεεωωρρίίαα  

AArrrrhheenniiuuss,,  ββάάσσηη  εείίννααιι  κκάάθθεε  οουυσσίίαα  

πποουυ  σσεε  υυδδααττιικκόό  δδιιάάλλυυμμαα  ααπποοδδίίδδεειι  

ΟΟΗΗ--,,  εεννώώ  κκααττάά  BB--LL  ππρροοσσλλααμμββάάννεειι  

ππρρωωττόόννιιαα  ((ΗΗ++))..  

22..  ΚΚααττάά  BB--LL,,  ηη  ββάάσσηη  μμπποορρεείί  νναα  

εείίννααιι  χχηημμιικκήή  έέννωωσσηη  ήή  ιιόόνν..  

33..  ΤΤαα  υυδδρροοξξεείίδδιιαα  ττωωνν  μμεεττάάλλλλωωνν  

δδεενν  εείίννααιι  ββάάσσεειιςς  κκααττάά  ΒΒ--  LL..  

44..  ΓΓιιαα  νναα  δδρράάσσεειι  μμίίαα  οουυσσίίαα  ωωςς  

ββάάσσηη  κκααττάά  ΒΒ--  LL,,  ααππααιιττεείί  ττηηνν  

ππααρροουυσσίίαα  οοξξέέοοςς  

ΒΒ..    

  ΣΣττηηνν  ηηλλεεκκττρροολλυυττιικκήή  δδιιάάσστταασσηη  
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τταα  ιιόόνντταα  ππρροοϋϋππάάρρχχοουυνν  σσττοονν  

κκρρύύσσττααλλλλοο,,  εεννώώ  σσττοονν  ιιοοννττιισσμμόό  

σσχχηημμααττίίζζοοννττααιι  κκααττάά  ττηηνν  

ααννττίίδδρραασσηη  μμεε  ττοο  ΗΗ22ΟΟ    

  ΗΗλλεεκκττρροολλυυττιικκήή  δδιιάάσστταασσηη  

ππααρροουυσσιιάάζζοουυνν  οοιι  ιιοοννττιικκέέςς  

εεννώώσσεειιςς  οοιι  οοπποοίίεεςς  εείίννααιι  ιισσχχυυρροοίί  

ηηλλεεκκττρροολλύύττεεςς,,  εεννώώ  ιιοοννττιισσμμόό  οοιι  

οομμοοιιοοπποολλιικκέέςς  εεννώώσσεειιςς  οοιι  οοπποοίίεεςς  

μμπποορρεείί  νναα  εείίννααιι  αασσθθεεννεείίςς  ήή  

ιισσχχυυρροοίί  ηηλλεεκκττρροολλύύττεεςς  
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ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ΒΒ  

ΒΒ11..αα..  ΛΛάάθθοοςς::  ΤΤοο  ΗΗ22ΟΟ  εείίννααιι  

ππάάνντταα  οουυδδέέττεερροο,,  δδιιόόττιι  σσεε  

ααυυττόό  ιισσχχύύεειι::  [[ΗΗ33ΟΟ
++]]==[[ΟΟΗΗ--]],,  

ααννεεξξάάρρττηητταα  ααππόό  ττηη  

θθεερρμμοοκκρραασσίίαα  

ββ..  ΣΣωωσσττόό::  

ΩΩςς  οοξξύύ::  

HHSS--++HH22OO    ⇆⇆  SS22--  ++HH33OO++    

ΩΩςς  ββάάσσηη::  

HHSS--++HH22OO    ⇆⇆  ΗΗ22SS  ++OOHH--    

γγ..  ΛΛάάθθοοςς::  TToo  σσυυζζυυγγέέςς  οοξξύύ  

ττηηςς  ΝΝΗΗ33  εείίννααιι  ττοο  ΝΝΗΗ44
++  μμεε  
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ΚΚαα22==KKww//KKbb==1100--99  κκααιι  

εεπποομμέέννωωςς  εείίννααιι  πποολλύύ  

αασσθθεεννέέςς  οοξξύύ  

δδ..  ΣΣωωσσττόό::  

ΧΧ::  

11ss2222ss2222pp6633ss2233pp6633dd110044ss2244pp33  

ΗΗ  οομμάάδδαα  κκααθθοορρίίζζεεττααιι  ααππόό  

ττοονν  ααρριιθθμμόό  ηηλλεεκκττρροοννίίωωνν  

πποουυ  ττοοπποοθθεεττοούύννττααιι  

ττεελλεευυττααίίαα  σσεε  ττρροοχχιιαακκάά  

κκααττάά  ττηη  δδόόμμηησσηη..  ΣΣττοο  

σσττοοιιχχεείίοο  ΧΧ  κκααττάά  ττηη  δδόόμμηησσηη  

τταα  ττεελλεευυττααίίαα  33ee  

ηηλλεεκκττρρόόννιιαα    ττοοπποοθθεεττοούύννττααιι  
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σσττηηνν  44pp  υυπποοσσττιιββάάδδαα  ,,  

εεπποομμέέννωωςς  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττηηνν    

33ηη  θθέέσσηη  ττοουυ  pp  ττοομμέέαα  πποουυ  

εείίννααιι  ηη  1155ηη  οομμάάδδαα..  

εε..    ΛΛάάθθοοςς::  ΟΟ  CC11  

ππρροοσσλλααμμββάάννεειι  ΗΗ,,  

εεπποομμέέννωωςς  ααννάάγγεεττααιι,,  εεννώώ  ΟΟ  

CC22  ππρροοσσλλααμμββάάννεειι  CCll,,  

εεπποομμέέννωωςς  οοξξεειιδδώώννεεττααιι  

ΒΒ22..  αα..  88  σσττοοιιχχεείίαα  

ΓΓιιαα  ηη==22,,  ll==00,,  mmll==00  

                                ll==11,,  mmll==--11,,  00,,  ++11  
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ΕΕπποομμέέννωωςς,,  ηη  22ηη  σσττιιββάάδδαα  

έέχχεειι  44  ττρροοχχιιαακκάά,,  εεπποομμέέννωωςς  

88  ee,,  κκααιι  έέχχεειι  88  σσττοοιιχχεείίαα..  

ββ..  

  2277ΧΧ::  11ss2222ss2222pp6633ss2233pp6633dd7744ss22  

ΒΒρρίίσσκκεεττααιι  σσττοονν  ττοομμέέαα  dd,,  

σσττηηνν  44ηη  ππεερρίίοοδδοο  κκααιι  ττηηνν  99ηη  

οομμάάδδαα,,  δδιιόόττιι  ηη  ππεερρίίοοδδοοςς  

κκααθθοορρίίζζεεττααιι  ααππόό  ττηηνν  

εεξξωωττεερριικκήή  σσττιιββάάδδαα  κκααιι  ηη  

οομμάάδδαα  κκααθθοορρίίζζεεττααιι  ααππόό  τταα  

ηηλλεεκκττρρόόννιιαα  τταα  οοπποοίίαα  

ττοοπποοθθεεττοούύννττααιι  ττεελλεευυττααίίαα  

σσεε  ττρροοχχιιαακκάά..  
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ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ΓΓ  

ΓΓ11..αα..  ΑΑ::HHCCOOOOHH,,  BB::HHCCHHOO,,  ΓΓ::  

CCHH33CCHH22OOHH,,  ΔΔ::  CCHH33CCOOOOHH    

EE::  CCHH33CCHHOO,,    

ββ..  ii..  HHCCHHOO++22CCuuSSOO44++55NNaaOOHH 

HCOONa+Cu2O+2Na2SO4+3H2O  

iiii.. CH3CH2OH + 4l2 + 6NaOH  

CHl3 + HCOONa + 5Nal + 5H2O 

iiiiii.. CH3CHO+2AgNO3+3NH3 + H2O 

CH3COONH4 +2Ag+ 2 NH4NO3  

iivv.. 3CH3CH2OH+2K2Cr2O7+8H2SO4 

3CH3COOH+2K2SO4+2Cr2(SO4)3+ 

11H2O 
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ΓΓ22..  XX::  CCHH33CCHH22CCHH((OOHH))CCHH33  

ΨΨ::  CCHH33CCHH22CCOOCCHH33  

ΦΦ::  CCHH33CCHH22CC((OOΗΗ))CCNN  

                                      CCHH33  

ΛΛ::  CCHH33CCHH22CCHHCCllCCHH33  

ΜΜ::  CCHH33CCHH22CCHHMMggCCllCCHH33  

ΘΘ::  CCHH33CCHH22CCHHCC((CCHH33))CCHH22CCHH33  

                                    CCHH33  OOMMggCCll  

ΣΣ::  CCHH33CCHH22CCHHCC((CCHH33))CCHH22CCHH33  

                                  CCHH33  OOHH  
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ΓΓ33..  ΈΈσσττωω  ηη11  mmooll  ((CCOOOOKK))22  

κκααιι  ηη22  mmooll  CCHH33CCOOOOHH  

ΣΣττοο  ½½  ττοουυ  δδιιααλλύύμμααττοοςς:: 

mmooll  CCHH33CCOOOOHH  ++ΚΚΟΟΗΗ→→  CCHH33CCOOOOΚΚ++HH22OO
  

αα//ππ  ηη22//22              ηη22//22  
  

ηηΚΚΟΟΗΗ==  cc∙∙VV==00,,0022  mmooll      κκααιι      

ηη22  ==00,,0044  mmooll    
5(COOΚ)2+2KMnO4+8H2SO410CO2+6K2SO4+2MnSO4+8H2O 

ηη11//22      ηη11//55  
ηηΚΚΜΜηηΟΟ44==  cc∙∙VV==00,,0044  mmooll      κκααιι      

ηη11  ==00,,2200  mmooll    
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ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ΔΔ 

ΔΔ11..  nnCCHH33CCOOOOHH==  cc∙∙VV==00,,0011  mmooll        

                  nnNNaaOOHH==  cc∙∙VV==00,,0011  mmooll        

                  VV==  00,,11  LL  
mmooll  CCHH33CCOOOOHH++ΝΝaaΟΟΗΗ  →→CCHH33CCOOOO--  ++ΝΝaa++    HH22OO    

αα//ππ        00,,0011                      00,,0011                      00,,0011  

ΜΜεεττάά  ττηηνν  ααννττίίδδρραασσηη::  

[[CCHH33CCOOOO--]]==00,,0011//00,,11==00,,11ΜΜ  

ΤΤοο  CCHH33CCOOOO--  ααννττιιδδρράά  μμεε  ττοο  ννεερρόό  μμεε  

KKbb==KKww//KKaa==1100--99,,  γγιιααττίί  εείίννααιι  ηη  σσυυζζυυγγήήςς  

ββάάσσηη  ττοουυ  CCHH33CCOOOOΗΗ..  

MM  CCHH33CCOOOO--++ΗΗ22ΟΟ  →→CCHH33CCOOOOΗΗ  ++  OOHH--    

αα//ππ        00,,11  --χχ                                          χχ                                    χχ  

ΚΚbb==[[  CCHH33CCOOOOΗΗ]]∙∙[[OOHH--]]//[[  CCHH33CCOOOO--]]  ==  

xx22//00,,11  

xx==[[OOHH--]]==1100--55MM  κκααιι    

ppHH==99  
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ΔΔ22..  nnCCHH33CCOOOOHH==  cc∙∙VV==00,,0011  mmooll        

                  nnNNaaOOHH==  cc∙∙VV==00,,0022  mmooll        

                  VV==  11  LL  
mmooll  CCHH33CCOOOOHH++ΝΝaaΟΟΗΗ  →→CCHH33CCOOOO--  ++ΝΝaa++    HH22OO    

ααρρχχ        00,,0011                      00,,0022  
αα//ππ        --00,,0011                  --00,,0011            00,,0011  
ΙΙσσοορρ      ------------                        00,,0011            00,,0011  

ΜΜεεττάά  ττηηνν  ααννττίίδδρραασσηη::  

[[CCHH33CCOOOO--]]==00,,0011//11==  00,,0011ΜΜ  

[[ΝΝααΟΟΗΗ]]==00,,0011//11==  00,,0011ΜΜ  
ΜΜ  ΝΝααΟΟΗΗ      →→ΝΝαα++      ++    OOHH--    

αα//ππ    --00,,0011              00..0011        00,,0011  
ΜΜ  CCHH33CCOOOO--++ΗΗ22ΟΟ  →→CCHH33CCOOOOΗΗ  ++  OOHH--    

αα//ππ        00,,0011  --χχ                                          χχ                          00,,0011++  χχ  

ΣΣττηηνν  ιισσοορρρροοππίίαα::  

[[CCHH33CCOOOO--]]==00,,0011--χχ00,,0011  ΜΜ  

[[CCHH33CCOOOOΗΗ]]==  χχ  

[[ΟΟΗΗ--]]==00,,0011++χχ00,,0011  ΜΜ  

ΚΚbb==[[  CCHH33CCOOOOΗΗ]]∙∙[[OOHH--]]//[[  CCHH33CCOOOO--]]  ==    

00,,0011  χχ//00,,0011  
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ΚΚααιι  χχ==1100--99ΜΜ::  ααμμεελληηττέέοο  

ΆΆρραα::  [[ΟΟΗΗ--]]  00,,0011  ΜΜ  κκααιι  ppHH==1122  

ΔΔ33..  nnCCHH33CCOOOOHH==  cc∙∙VV==00,,1100  mmooll        

                  nnHHCCll==  cc∙∙VV==00,,1100  mmooll        

                  nnNNaaOOHH==  00,,1155  mmooll        

                  VV==  11  LL  

TToo  NNaaOOHH  ααννττιιδδρράά  κκααττααρρχχήήνν  μμεε  ττοο  

ιισσχχυυρρόό  οοξξύύ  κκααιι  όόσσοο  ππεερριισσσσεεύύεειι  

ααννττιιδδρράά  μμεε  ττοο  αασσθθεεννέέςς  

mmooll  HHCCll++ΝΝaaΟΟΗΗ  →→CCll--  ++ΝΝaa++    HH22OO    

ααρρχχ  00,,1100        00,,1155  

αα//ππ  --00,,1100      --00,,1100            00,,1100    00,,1100  

ττεελλ  ------------            00,,0055                  >>>>        >>>>  

mmooll  CCHH33CCOOOOHH++ΝΝaaΟΟΗΗ→→CCHH33CCOOOO--++ΝΝaa++    ++HH22OO  

ααρρχχ              00,,1100              00,,0055  

αα//ππ          --00,,0055            --00,,0055                  00,,0055  

ττεελλ            00,,0055                                                  00,,0055  
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ΜΜεεττάά  ττηηνν  ααννττίίδδρραασσηη::  

[[CCHH33CCOOOOHH]]==[[  CCHH33CCOOOO--]]==00,,0055ΜΜ  

ΤΤοο  δδιιάάλλυυμμαα  εείίννααιι  ρρυυθθμμιισσττιικκόό  κκααιι  

ααππόό  ττηηνν  εεξξίίσσωωσσηη  HHeennddeerrssoonn--

HHaasssseellbbaallcchh::  

ppHH==ppKKaa  ++  lloogg  ccββάάσσηηςς  //ccοοξξέέοοςς  ==55  

ΔΔ44..  

αα..  ΗΗ  κκααμμππύύλληη  11  →→ΗΗΒΒ  

          ΗΗ  κκααμμππύύλληη  22  →→  CCHH33CCOOOOHH    

ββ..  ΌΌτταανν  έέχχεειι  χχρρηησσιιμμοοπποοιιηηθθεείί  οο  

μμιισσόόςς  όόγγκκοοςς  ττοουυ  ΝΝααΟΟΗΗ,,  δδηηλλααδδήή  1100  

mmLL,,  έέχχεειι  εεξξοουυδδεεττεερρωωθθεείί  ηη  μμιισσήή  

πποοσσόόττηητταα  ττοουυ  οοξξέέοοςς  ΗΗΒΒ  κκααιι  ττοο  

δδιιάάλλυυμμαα  εείίννααιι  ρρυυθθμμιισσττιικκόό  μμεε  

[[ΗΗΒΒ]]==[[ΒΒ--]]  κκααιι  έέχχεειι  ppHH==ppKKaa==44,,  

εεπποομμέέννωωςς  ΚΚaa==1100--44  
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γγ..  ΣΣττοο  ιισσοοδδύύννααμμοο  σσηημμεείίοο::  

nnHHBB==nnNNaaOOHH==nnNNaaBB==00,,000044  mmooll  

ΑΑππόό  ττηηνν  κκααμμππύύλληη  22  ππρροοκκύύππττεειι  όόττιι  

οο  όόγγκκοοςς  ττοουυ  δδιιααλλύύμμααττοοςς  ΑΑ  πποουυ  

χχρρηησσιιμμοοπποοιιήήθθηηκκεε  εείίννααιι  ίίσσοοςς  μμεε  2200  

mmLL,,  γγιιααττίί  σσττηηνν  ππλλήήρρηη  

εεξξοουυδδεεττέέρρωωσσηη::  

nnCCHH33CCOOOOHH==00,,22∙∙VV==nnNNaaOOHH==00,,000044  mmooll..  

ΕΕπποομμέέννωωςς::  VV==00,,0022  LL    

ΕΕππεειιδδήή  χχρρηησσιιμμοοπποοιιήήθθηηκκαανν  ίίσσοοιι  

όόγγκκοοιι  δδιιααλλυυμμάάττωωνν  κκααιι  οο  όόγγκκοοςς  ττοουυ  

ΗΗΒΒ  εείίννααιι  εεππίίσσηηςς  2200  mmLL..  

VVττ==00,,0022++00,,0022==00,,0044  LL  

ΤΤοο  ΝΝααΒΒ  εείίννααιι  άάλλααςς  κκααιι  δδιιίίσσττααττααιι  

ππλλήήρρωωςς  σσεε  ΝΝαα++  κκααιι  ΒΒ--  

[[BB--]]==00,,000044//00,,0044==00,,11MM  
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TToo  BB--  εείίννααιι  ηη  σσυυζζυυγγήήςς  ββάάσσηη  ττοουυ  ΗΗΒΒ  

κκααιι  ααννττιιδδρράά  μμεε  ττοο  ΗΗ22ΟΟ  μμεε  

KKbb==KKww//KKaa==1100--1100  

MM  BB--++ΗΗ22ΟΟ  →→HHBB  ++  OOHH--    

αα//ππ    00,,11  --χχ              χχ                  χχ  

ΚΚbb==[[  HHBB]]∙∙[[OOHH--]]//[[  BB--]]  ==  xx22//00,,11  

xx==[[OOHH--]]==1100--55,,55  MM    κκααιι    

ppHH  ==  88,,55  

  


