
 

 

3η ΕΡΓΑΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΙΟΡΡΟΠΙΑ 

ΘΕΜΑ 1ο 

Α.  Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ ςε κακεμιά από τισ επόμενεσ ερωτιςεισ: 

1. ε δοχείο αναμιγνφουμε ποςότθτεσ από τα αζρια Α και Β, οπότε αποκακίςταται θ ιςορροπία: 

 Α(g) + Β(g)            
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           2Γ(g),  ΔΗ<0.  Για τθν ιςορροπία ιςχφει ςίγουρα: 

 α. *Γ+ = 2*Α+ β. *Γ+ = *Α+ = *Β+ γ. *Γ+ > *Α+ δ. U1 = U2 

2. ε δοχείο αναμιγνφουμε ποςότθτεσ από τα αζρια CO και H2, οπότε αποκακίςταται θ ιςορροπία: 

 CO(g) + 2 H2 (g)            
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           CH3OH(g),  ΔΗ<0. 

Ποιό από τα επόμενα μεγζκθ αυξάνεται, αν αυξθκεί θ κερμοκραςία υπό ςτακερό όγκο; 

 α. Η απόδοςθ τθσ αντίδραςθσ β. Η τιμι τθσ Κc γ. H [H2] δ. Σα mole τθσ CH3OH 

3. ε δοχείο ςτακεροφ όγκου ειςάγεται CaCO3  ςτουσ κ οC, οπότε αποκακίςταται θ ιςορροπία: 

 CaCO3(s) 
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           CaO(s)  +  CO2(g),  ΔΗ= 180 kj. 

Ποιό από τα επόμενα μεγζκθ ελαττώνεται, αν αυξθκεί θ κερμοκραςία υπό ςτακερό όγκο; 

 α. Η πίεςθ ςτο δοχείο  β. Η τιμι τθσ Κc γ. H [CaO] δ. Σα mole του CaCO3 

4. ε δοχείο ςτουσ κ οC ζχει αποκαταςτακεί θ παρακάτω ιςορροπία και θ πίεςθ ςτο δοχείο είναι 4 Atm. 

 C(s) +  CO2(g)  
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           2CO(g),   ΔΗ>0.   

Αν διπλαςιάςουμε τον όγκο του δοχείου με Σ ςτακερι, ςτθ νζα κζςθ τθσ ΧΙ ιςχφει: 

 α. Η πίεςθ είναι 2Atm  β. Η  Κc αυξάνεται γ. H [CO] αυξάνεται δ. H [CO2] ελαττώνεται 

 

Β. ε κενό δοχείο ειςάγεται COCl2  ςτουσ κ οC, οπότε αποκακίςταται θ ιςορροπία: 

 COCl2 (g) 
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           CO(g)  +  Cl2(g),  ΔΗ>0.  Να αντιςτοιχίςετε κάκε 

μεταβολι που περιγράφεται ςτθ ςτιλθ Α με τθν επίδραςθ που κα ζχει ςτθ ΧΙ (ςτιλθ Β). 

ςτιλθ Α 
1. αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ (V ςτακερόσ) 
2. προςκικθ Cl2(g) (V και Σ ςτακερά) 
3. ελάττωςθ του όγκου του δοχείου ( Σ ςτακερι) 
4. προςκικθ Ηe(g) (V και Σ ςτακερά) 
 

ςτιλθ Β 
α. αφξθςθ τθσ Κc 
β. μείωςθ τθσ Κc 
γ. αφξθςθ τθσ απόδοςθσ τθσ αντίδραςθσ 
δ. αφξθςθ τθσ [COCl2] 
ε.  [COCl2+ ςτακερι 
ςτ. αφξθςθ τθσ ολικισ πίεςθσ 

 
ΘΕΜΑ 2ο 
Α. ε κλειςτό δοχείο, ςτουσ κ οC, ζχει αποκαταςτακεί θ  ιςορροπία: 

    Ν2(g) + 3H2(g)    
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        2NH3(g), ΔΗ=-90ΚJ 

Να εξθγιςετε προσ ποιά κατεφκυνςθ μετατοπίηεται θ κζςθ τθσ ΧΙ και πωσ μεταβάλλεται θ τιμι τθσ 
ςτακεράσ ΧΙ, Κc, αν γίνουν οι παρακάτω μεταβολζσ: 



 

 

1. προςκικθ Η2(g) (V και Σ ςτακερά) 
3. προςκικθ καταλφτθ Fe (V και Σ ςτακερά) 
5. προςκικθ ΗCl (g) (V και Σ ςτακερά) 

2. αφξθςθ του όγκου του δοχείου ( Σ ςτακερι) 
4. ελάττωςθ τθσ κερμοκραςίασ (V ςτακερόσ) 

 

 

Β. ε κλειςτό δοχείο, ςτουσ κ οC, αναμιγνφουμε ιςομορίακζσ ποςότθτεσ από τα αζρια Α και Β, οπότε  

αποκακίςταται θ ιςορροπία: 

2Α(g) + Β(g)            
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           2Γ(g),  ΔΗ<0. 

Σο διπλανό ςχιμα παριςτάνει τθν καμπφλθ αντίδραςθσ για δφο 
από τα ςώματα που μετζχουν ςτθν ιςορροπία 
1. ε ποιά από τισ ουςίεσ αντιςτοιχεί θ κακεμία καμπφλθ;  
Να ςχεδιάςετε τθν καμπφλθ αντίδραςθσ για τθν τρίτθ ουςία. 

2. Να υπολογίςετε τθ μζςθ ταχφτθτα τθσ αντίδραςθσ και τθν ταχφτθτα κατανάλωςθσ τθσ ουςίασ Α από τθν 
ζναρξθ τθσ αντίδραςθσ μζχρι να αποκαταςτακεί θ ΧΙ 

3. Πωσ μετατοπίηεται θ κζςθ τθσ ΧΙ αν γίνουν οι παρακάτω μεταβολζσ: 

α. προςκικθ ποςότθτασ Β(g) (V και Σ ςτακερά) 

β. αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ και ταυτόχρονθ αφξθςθ του όγκου V του δοχείου 

γ. προςκικθ αερίου Ηe (Ρολ και Σ ςτακερά) 

 
ΘΕΜΑ 3ο 
ε δοχείο ςτακεροφ όγκου 6ℓ ειςάγονται 4mole Ν2O4  ςτουσ 27 οC, οπότε αποκακίςταται θ ιςορροπία: 

Ν2O4(g)    
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        2NΟ2(g), ΔΗ= 57 kj. Σο αζριο μίγμα ιςορροπίασ αςκεί πίεςθ 24,6Atm ςτουσ 27 οC. 

1. Να υπολογίςετε τθν Κc και τθν απόδοςθ τθσ αντίδραςθσ ςτουσ 27 οC. 

2. Να υπολογίςετε το ποςό κερμότθτασ που απορροφάται από τθν ζναρξθ τθσ αντίδραςθσ μζχρι να 
αποκαταςτακεί θ ΧΙ 

3. Προςκζτουμε ςτο δοχείο αζριο Ηe με V και Σ ςτακερά. Ποιά θ τελικι πίεςθ ςτο δοχείο; 

4. Σο μίγμα τθσ αρχικισ ΧΙ κερμαίνεται ςτουσ κ οC, οπότε αποκακίςταται νζα χθμικι ιςορροπία ςτθν 
οποία θ  [ΝO2] είναι 1Μ. Να υπολογίςετε τθν Κc ςτουσ κ οC και τθν απόδοςθ τθσ αντίδραςθσ από τθν 
αρχικι κατάςταςθ μζχρι να αποκαταςτακεί θ νζα χθμικι ιςορροπία.  

Δίνεται θ παγκόςμια ςτακερά των ιδανικών αερίων ,R= 0,082 Atm . ℓ / mole . Κ 

 

ΘΕΜΑ 4ο 

ε κλειςτό δοχείο όγκου 20ℓ ειςάγονται 4mole COCl2 ςτουσ 227 οC, οπότε αποκακίςταται θ ιςορροπία: 

COCl2 (g) 
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           CO(g)  +  Cl2(g).  Σο αζριο μίγμα τθσ ιςορροπίασ αςκεί πίεςθ 12,3Atm 

1. Να υπολογίςετε τθν Κc και τθν απόδοςθ τθσ αντίδραςθσ ςτουσ 227 οC. 

2. Διατθρώντασ ςτακερι τθ κερμοκραςία μεταβάλλουμε τον όγκο του δοχείου οπότε ο βακμόσ 
διάςπαςθσ του COCl2 αυξάνεται ςε 0,75. Να υπολογίςετε τον όγκο του δοχείου ςτθ νζα ΧΙ. 

3. τθν αρχικι ΧΙ (όγκοσ 20ℓ) προςκζτουμε ςτο δοχείο οριςμζνθ ποςότθτα COCl2 με κερμοκραςία 
ςτακερι 227 οC. τθ νζα ΧΙ που κα αποκαταςτακεί ςτο δοχείο περιζχονται 3 mole Cl2. Να υπολογίςετε τον 
αρικμό των mole του COCl2 που προςτζκθκαν ςτο δοχείο. 

Δίνεται θ παγκόςμια ςτακερά των ιδανικών αερίων ,R= 0,082 Atm . ℓ / mole . Κ 

 


