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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ζήτηµα 1ο

1. Αν διαλύσουµε σε νερό κάποια στερεά ουσία µε αµελητέα τάση ατµών,
τότε η τάση ατµών του διαλύµατος που προκύπτει, σε σχέση µε την
τάση του νερού, είναι:
α) µεγαλύτερη
β) ίδια
γ) µικρότερη
δ) µεγαλύτερη, µόνο όταν η ουσία που διαλύθηκε δεν ιονίζεται.

(Μονάδες 3)

2. Η αντίδραση ΝaCl + AgNO3 →  Na2CO3 +AgCl ↓  χαρακτηρίζεται ως:

α) εξουδετέρωση
β) απλή αντικατάσταση
γ) αποσύνθεση
δ) διπλή αντικατάσταση

(Μονάδες 3)

3. Στην απλή Αντίδραση A(g) +B(g) →  Γ(g)´ αν οι συγκεντρώσεις των Α και

Β διπλασιαστούν, η ταχύτητα της αντίδρασης:
α) θα µειωθεί στο µισό της αρχικής
β) θα τετραπλασιαστεί
γ) θα διπλασιαστεί
δ) ∆ε θα µεταβληθεί

(Μονάδες 3)

4. Από τη µελέτη της θερµοχηµικής εξίσωσης

2Η2 + Ο2 →  2Η2Ο (υγρό ) +138Κcal (18oC)

προκύπτει ότι η θερµότητα καύσης του Η2 είναι:
α) 138 Κcal / mol
β) 69 Κcal / mol
γ) 69 Κcal
δ) 138 Κcal

(Μονάδες 3)

5. Η αµµωνία παρασκευάζεται σύµφωνα µε την αντίδραση

N2(g) + 3H2(g) →  2NH 3(g) + 22Kcal

Για να αυξήσουµε την ποσότητα της παραγόµενης αµµωνίας πρέπει:
α) να αυξήσουµε τη θερµοκρασία
β) να προσθέσουµε καταλύτη
γ) να αυξήσουµε την πίεση
δ) να ελαττώσουµε την πίεση

(Μονάδες 3)
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6. Ο νόµος δράσεως των µαζών για την απλή αντίδραση

Α(s) + 2B(g) →  Γ(g) + ∆(g)

εκφράζεται µε τη µαθηµατική σχέση ………..…… και η αντίδραση αυτή
είναι ……………τάξεως.

(Μονάδες 5)

7. Να αναφέρετε ονοµαστικά τους παράγοντες που επηρεάζουν την
ταχύτητα µιας αντίδρασης.

(Μονάδες 5)

Ζήτηµα 2ο

1. Να διατυπώσετε από µια πρόταση (νόµο η αρχή),εφαρµογή της οποίας
αποτελεί η κάθε µία από τις παρακάτω ισοδυναµίες:

α) C+O2 →  CO2 +94Kcal ⇔ 2C +2O2 →  2CO2 +188Kcal

β) C +O2 →  CO2 +94Kcal ⇔CO2 →  C +O2 –94Kcal

(Μονάδες 10)

2. Να δικαιολογήσετε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή
λανθασµένες:

α) Όταν ένα µείγµα Η2 ,Ι2 και ΗΙ  βρίσκεται σε κατάσταση χηµικής
ισορροπίας, δεν πραγµατοποιείται καµιά χηµική αντίδραση.

β) Η αύξηση της θερµοκρασίας αυξάνει την ταχύτητα των
αντιδράσεων.

γ) Κατά τη διάρκεια του βρασµού ενός αραιού υδατικού διαλύµατος
ζάχαρης, σε ανοιχτό δοχείο, το σηµείο ζέσεως του παραµένει
σταθερό.

(Μονάδες 15)

Ζήτηµα 3ο

Σε 500g νερού διαλύουµε ορισµένη ποσότητα γλυκόζης (C6H12O6), οπότε
προκύπτει διάλυµα ∆1, µε σηµείο ζέσεως 100,260 C.
α) Υπολογίστε τη µάζα της γλυκόζης που διαλύσαµε, δεδοµένου ότι το

σηµείο ζέσεως του καθαρού νερού είναι 1000 C και η ζεσεοσκοπική
σταθερά του είναι Κb= 0.52. ∆ίνονται οι ατοµικές µάζες (ή ατοµικά
βάρη) των στοιχείων: C=12, H=1, O=16.

(Μονάδες 10)

β) Αραιώνουµε το διάλυµα ∆1 (µε προσθήκη νερού),οπότε προκύπτει
διάλυµα ∆2 ωσµωτικής πίεσης Π=1,5 atm στους 300Κ. Υπολογίστε τον
όγκο του διαλύµατος ∆2.
∆ίνεται:

Kmol.

atmL
,0820R

⋅

⋅

=

(Μονάδες 10)

γ) Ποιο από τα δύο διαλύµατα ∆1 και ∆2 έχει χαµηλότερο σηµείο πήξεως;
Αιτιολογήστε την απάντηση χωρίς να κάνετε αριθµητικούς
υπολογισµούς.

(Μονάδες 5)
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Ζήτηµα 4ο

Ένα δοχείο όγκου V1=2L περιέχει 2 mol  H2 και 2 mol I2. To µείγµα
θερµαίνεται σους θ1

ο C,οπότε αποκαθίσταται η ισορροπία.
Η 2(g) +I 2(g) ↔  2HI (g)

της οποίας η σταθερά ΚC =64 στους θ1
ο C.

α) Να υπολογίσετε τον αριθµό mol κάθε συστατικού του µείγµατος στην
κατάσταση ισορροπίας.

(Μονάδες 10)

β) Αυξάνουµε τον όγκο του δοχείου σε V2=4L υπό σταθερή θερµοκρασία
θ1

ο C.Να εξετάσετε αν θα µεταβληθεί η σύσταση του µείγµατος και να
υπολογίσετε τη συγκέντρωση  κάθε συστατικού του.

(Μονάδες 10)

γ) Μειώνουµε τη θερµοκρασία του συστήµατος στους θ2
ο C διατηρώντας

τον όγκο του δοχείου σταθερό (V2 =4L). Μετά  την αποκατάσταση της
νέας χηµικής ισορροπίας βρέθηκαν στο δοχείο 3 mol HI. Εξετάστε αν η
αντίδραση σύνθεσης του HI από Η2 και Ι2 είναι εξώθερµη ή ενδόθερµη.

(Μονάδες 5)
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ζήτηµα 1ο

1. Η σωστή απάντηση είναι γ (µικρότερη).

2. Η σωστή απάντηση είναι δ (διπλή αντικατάσταση).
Η αντίδραση δεν συνοδεύεται από µεταβολή Α.Ο. κάποιων στοιχείων,
άρα δεν είναι οξειδοαναγωγική αντίδραση αλλά µεταθετική, στην
οποία µάλιστα γίνεται ανταλλαγή των κατιόντων και ανιόντων µεταξύ
των δύο χηµικών ενώσεων άρα είναι διπλή αντικατάσταση. Εξάλλου
δεν συµµετέχουν στα αντιδρώντα οξύ και βάση άρα δεν είναι
εξουδετέρωση.

3. Η σωστή απάντηση είναι β (θα τετραπλασιαστεί).

4. Η σωστή απάντηση είναι β (69 Kcal/mol).

5. Η σωστή απάντηση είναι γ (να αυξήσουµε την πίεση).

6. Ο νόµος δράσης των µαζών για την απλή αντίδραση:
Α(g) + 2B(g) →  Γ(g) + ∆(g)

εκφράζεται µε τη µαθηµατική σχέση u=k[A]•[B]2 και η αντίδραση αυτή
είναι τρίτης τάξεως.

7. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα µιας αντίδρασης είναι:
α. Η συγκέντρωση των αντιδρώντων.
β. Η θερµοκρασία.
γ. Η πίεση
δ. Η ακτινοβολία.
ε. Οι καταλύτες
Θα µπορούσε επίσης να αναφερθεί, χωρίς να είναι απαραίτητο για τα
στερεά η επιφάνεια επαφής, δηλαδή ο βαθµός κατάτµησης.

Ζήτηµα 2ο

1.
α) Στην ισοδυναµία αυτή βλέπουµε ότι η δεύτερη εξίσωση προέκυψε από

την πρώτη µε πολλαπλασιασµό επί 2 τόσο της χηµικής εξίσωσης,
δηλαδή της ποσότητας των αντιδρώντων, όσο και της θερµότητας που
εκλύεται.
Αυτό αποτελεί εφαρµογή του Νόµου Lavoisier – Laplace: "το ποσό της
θερµότητας που εκλύεται ή απορροφάται κάθε φορά που
πραγµατοποιείται µία χηµική αντίδραση υπό καθορισµένες συνθήκες,
είναι το ίδιο, εάν τα βάρη των σωµάτων που µετέχουν στην αντίδραση
είναι τα ίδια. Αν τα βάρη αυτά µεταβληθούν, τότε το ποσό θερµότητας,
που εκλύεται ή απορροφάται, είναι πάντοτε ανάλογο προς τα βάρη, µε
τα οποία τα σώµατα µετέχουν στην χηµική αντίδραση".

β) Στην ισοδυναµία αυτή βλέπουµε ότι η δεύτερη εξίσωση προέκυψε µε
την αντιστροφή της πρώτης αλλά και µε αλλαγή στο πρόσηµο της
θερµότητας. Αυτό αποτελεί εφαρµογή της Αρχής Lavoisier – Laplace:
"Το ποσό της θερµότητας που εκλύεται ή απορροφάται κατά την
σύνθεση 1mol µιας χηµικής ενώσεως από τα συστατικά της, είναι ίσο
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µε το ποσό της θερµότητας, το οποίο απορροφάται ή εκλύεται κατά τη
διάσπαση 1 mol της ίδιας χηµικής ενώσεως στα συστατικά της ".

2.
α) Η πρόταση είναι ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ διότι η κατάσταση της χηµικής

ισορροπίας είναι µία κατάσταση όπου οι συγκεντρώσεις όλων των
σωµάτων παραµένουν σταθερές, αλλά είναι δυναµική ισορροπία (όχι
στατική). Αυτό σηµαίνει ότι οι δύο αντιδράσεις που οδήγησαν το
σύστηµα στην ισορροπία δεν έπαψαν, αντίθετα εξακολουθούν να
πραγµατοποιούνται και µετά την αποκατάσταση της χηµικής
ισορροπίας, αλλά µε την ίδια ταχύτητα, µε αποτέλεσµα όσα mol
αντιδρώντων µετατρέπονται σε προϊόντα στην µονάδα του χρόνου,
τόσα mol προϊόντων µετατρέπονται σε αντιδρώντα στην µονάδα του
χρόνου.

β) Η πρόταση είναι ΣΩΣΤΗ διότι η αύξηση της θερµοκρασίας
πραγµατοποιείται µε προσφορά θερµότητας από το περιβάλλον στο
σύστηµα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της µέσης κινητικής
ενέργειας των µορίων και εποµένως και την αύξηση του ποσοστού των
αποτελεσµατικών κρούσεων δηλαδή την αύξηση της ταχύτητας της
αντίδρασης.

γ) Η πρόταση είναι ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ διότι κατά την διάρκεια του βρασµού
σε ανοικτό δοχείο, πραγµατοποιείται συνεχώς εξάτµιση του νερού
(δ/της) ενώ η ποσότητα της ζάχαρης (δ/νη ουσία) παραµένει σταθερή
διότι αυτή είναι µη πτητική. Εποµένως από την σχέση:

δ/τηmMB

1000m
bk)∆θ(

⋅

⋅

⋅⋅=

βλέπουµε ότι έχουµε ελάττωση του παρονοµαστή δηλαδή αύξηση του
κλάσµατος και εποµένως αύξηση στην ανύψωση του σ.ζ. Άρα το σ.ζ.
δεν µένει σταθερό αλλά αυξάνει.

Ζήτηµα 3ο

Το ΜΒ της γλυκόζης (C6 H12 O6) είναι:
ΜΒ= 6·12+12·1+6·16=180

∆/µα(1) (C6 H12 O6 ) ∆/µα(2) (C6 H12 O6 )
m∆/τη,1=500 gr σ.ζ.δ/τη = 100o C m∆/τη,2 > m∆/τη,1

Μάζα δ/νης ουσίας m1=m Kb=0,52 Μάζα δ/νης ουσίας m2=m
MB= 180 MB= 180

σ.ζ.∆/τος,1=100,26οC ΑΡΑΙΩΣΗ Ωσµωτική πίεση Π2 = 1,5atm

α) Υπολογίζουµε την ανύψωση του σ.ζ. του διαλύµατος:

(∆θ)b = σ.ζ. δ/τος - σ.ζ. δ/τη = 100,26 - 100 = > (∆θ)b = 0,26ºC

Εποµένως :

gr 45m      
100052,0

50018026,0
m      

1000k

)θ(
m      

1000
k)θ(

b

1

1

b
=⇒

⋅

⋅⋅
=⇒

⋅

⋅⋅∆
=⇒

⋅

⋅
⋅=∆

mMB

mMB

m b

b
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Άρα η µάζα της γλυκόζης που διαλύσαµε είναι 45 gr.

β) Με την αραίωση ως γνωστό έχουµε προσθήκη µόνο καθαρού δ/τη,
ενώ η ποσότητα της δ/νης ουσίας παραµένει σταθερή δηλ. και το ∆2

περιέχει 45gr γλυκόζης

mol 25,0
180

45

MB
n   ή ===

m

Άρα έχουµε:

lit 4,1V
5,1

300082,025,0
V

Π

TRn
VTRnV

2
=⇒

⋅⋅
=⇒

⋅⋅
=⇒⋅⋅=⋅Π

Εποµένως ο όγκος του δ/τος ∆2 είναι V=4,1 lit.

γ) Χαµηλότερο σηµείο πήξης έχει το δ/µα ∆1. Αυτό συµβαίνει γιατί µε την
αραίωση του δ/τος ∆1 προέκυψε το δ/µα ∆2 µε µειωµένη συγκέντρωση
και εφόσον οι τιµές των προσθετικών ιδιοτήτων είναι ανάλογες της
συγκέντρωσης του δ/τος συµπεραίνουµε ότι οι τιµές των προσθετικών
ιδιοτήτων του ∆1 είναι µεγαλύτερες από αυτές του ∆2. Εποµένως στο
∆1 έχουµε µεγαλύτερη πτώση στο σηµείο πήξης άρα έχει χαµηλότερο
σηµείο πήξης από το ∆2.

Ζήτηµα 4ο

α) Συµπληρώνουµε τον πίνακα για την µετάβαση του συστήµατος στην
χηµική ισορροπία:

mol Η2(g) + I2(g) ? 2HI(g) V= 2 lit
Στοιχειοµετρία 1 1 2 KC
Αρχικά 2 2 - Θ1οC
Αντιδ./Παραγ.  -x  -x 2x
Χ.Ι. 2-x 2-x 2x (0<x<2)

↔

Στην κατάσταση χηµικής ισορροπίας έχουµε:

(1)      
2

2
8
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2
64
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c
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Από τις δύο λύσεις δεχόµαστε µόνο την θετική τιµή διότι το πηλίκο
θετικών αριθµών (mol σωµάτων) είναι πάντα θετικός αριθµός, άρα:

mol 6,116108
2

2
=⇒=⇒=

−

xx

x

x

Συνεπώς στην κατάσταση ισορροπίας έχουµε:

Η2 :  2-x = 2-1,6=0,4 mol  I2 : 2-x=2-1,6=0,4 mol
HI :  2x= 2· 1,6=3,2 mol

Όπως φαίνεται από τις πράξεις στην σχέση της σταθερής ισορροπίας
ΚC , ο όγκος του δοχείου απλοποιήθηκε και δεν µας απασχόλησε η
τιµή του. ∆ηλ. οι ποσότητες στην χηµική ισορροπία είναι ανεξάρτητες
του όγκου του δοχείου. Αυτό διότι η αντίδραση δεν συνοδεύεται από
µεταβολή όγκου, από τα αντιδρώντα στα προϊόντα.
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Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει και ο τρόπος µε τον οποίο
αποφεύγουµε να λύσουµε την δευτεροβάθµια εξίσωση ως προς x, που
προέκυψε στην σχέση της ΚC. Σ΄αυτό βοήθησε ότι η ΚC ήταν
τετράγωνο ακεραίου αριθµού.

β) Αύξηση του όγκου υπό σταθερή θερµοκρασία σηµαίνει ελάττωση της
πίεσης. Θα πρέπει να εξετάσουµε αν η µεταβολή της πίεσης
µετατοπίζει την θέση της χηµικής ισορροπίας. Στην αντίδραση
συµµετέχουν αέρια (οµογενής αντίδραση στην αέρια φάση) αλλά δεν
συνοδεύεται από µεταβολή των mol των αερίων από τα αντιδρώντα
στα προϊόντα. Άρα η πίεση δεν είναι παράγοντας της χηµικής
ισορροπίας και δεν θα µετατοπίσει την θέση της, εποµένως τα mol
κάθε συστατικού θα παραµείνουν ως έχουν και οι συγκεντρώσεις στην
νέα χηµική ισορροπία θα είναι:

[H2]=0,4/4=0,1 mol/lit [I2]=0,4/4=0,1 mol/lit
[HI]=3,2/4=0,8 mol/lit

Το ότι δεν έχουµε µετατόπιση της θέσης της χηµικής ισορροπίας θα
µπορούσαµε να το εξηγήσουµε και ως εξής:

Με την µεταβολή του όγκου V΄ =4 lit έχουµε µία αρχική κατάσταση,
που δεν γνωρίζουµε αν είναι χηµική ισορροπία και στην οποία ο λόγος
των δρώσων µαζών των σωµάτων της είναι:
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Συνοπτικά έχουµε τον παραπάνω πίνακα:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΓΚΟΣ 

(V)

Θερµο-

κρασία H2(g) + I2(g) 2HI(g)

Προηγούµενη 

κατάσταση χηµικής 

ισορροπίας

2 lit θ1οC 0,4 

mol

0,4 mol 3,2 mol KC=64

Αρχική κατάσταση 

µετά την µεταβολή 

του όγκου.

4 lit θ1oC 0,4 

mol

0,4 mol 3,2 mol QC=6

4

↔

Από όπου φαίνεται ότι QC  = KC, άρα δεν έχουµε µετατόπιση της
χηµικής ισορροπίας.

γ) Με την µείωση της θερµοκρασίας του συστήµατος (υπό σταθερό όγκο)
παρατηρούµε ότι στην νέα κατάσταση χηµικής ισορροπίας η ποσότητα
του προϊόντος (HΙ) έχει ελαττωθεί από 3,2 mol σε 3 mol, δηλ. η θέση
της χηµικής ισορροπίας µετατοπίστηκε προς την κατεύθυνση των
αντιδρώντων (προς τα αριστερά ). Με δεδοµένο εξάλλου, από την
αρχή Le Chatelier van’t Hoff, ότι η µείωση της θερµοκρασίας ευνοεί
την εξώθερµη φορά, συµπεραίνουµε ότι η φορά προς τα αριστερά
είναι η εξώθερµη. Άρα η σύνθεση του HΙ (µε φορά προς τα δεξιά )
είναι ενδόθερµη.


