
Ασκήσεις #09
Άσκηση 1:  Η αντίδραση: 	 	 	 	 	  έ χ ε ι  
Kp=4.9𝗑10-3. Ποια είναι η τιμή της Kp για την αντίστροφη 
αντίδραση:

Άσκηση 2:  Η αντίδραση: 	 	 	          έχει Kp=3.2𝗑10-4. 
Ποια είναι η τιμή της Kc στους 300 Κ;




Άσκηση 3: Δίνονται:


Υπολογίστε την τιμή της Kp για την αντίδραση: 




Άσκηση 4: Ποιες από τις ακόλουθες αντιδράσεις έχουν Kp = Kc;




Άσκηση 5: Αν η αρχική συγκέντρωση του ΝΟ είναι 0.5 Μ και στην 
κατάσταση ισορροπίας έχει διασπαστεί το 5% αυτής της ποσότητας 
σύμφωνα με την αντίδραση:                                          	 	 , να 
υπολογίσετε την τιμή της Kc.


Άσκηση 6: Στην αντίδραση:  	 	 	 	 	 	 , η 
αρχική συγκέντρωση του NOBr είναι 0.75Μ και στην ισορροπία έχει 
αντιδράσει το 89% αυτής της ποσότητας. Υπολογίστε την τιμή της Kc.


Άσκηση 7: Στην αντίδραση:          	 	 	 	   , η ολική 
πίεση στην κατάσταση ισορροπίας είναι 4.2 atm.  Υπολογίστε την τιμή 
της Kp.


Άσκηση 8: Αν τοποθετηθούν αρχικά 0.25atm των αντιδρώντων και των 
προϊόντων στο δοχείο της αντίδρασης: 

για την οποία Kp = 0.125, η αντίδραση θα είναι σε χημική 
ισορροπία;; Ποιες θα είναι οι μερικές πιέσεις αντιδρώντων και 
προϊόντων στην κατάσταση ισορροπίας;



Άσκηση 9: Αν σε μία φιάλη όγκου 2.5 lt τοποθετηθούν αρχικά 100 gr 
NH4HS(s) στους 500Κ θα διασπασθούν σύμφωνα με την αντίδραση : 	
	 	 	 	        , για την οποία Kp = 1.45. Να βρεθεί 
η μάζα (gr) του στερεού που θα παραμείνει στο δοχείο μετά την 
επίτευξη της χημικής ισορροπίας. 



Άσκηση 10: Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των παρακάτω στην 
αντίδραση: 


(i) Προσθήκη CaCO3(s)

(ii) Απομάκρυνση Ca2+  


(iii) Απομάκρυνση CO2

(iv) Προσθήκη NaHCO3

(v) Προσθήκη Ne

(vi) Προσθήκη CO2(g)

(vii) Αύξηση της θερμοκρασίας

(viii) Μείωση του όγκου


Άσκηση 11: Για την αντίδραση: 	 	 	 	 	 , 
παρατηρήθηκε ότι παράγονται μεγαλύτερες ποσότητες PCl3 και Cl2 
όταν αυξάνεται η θερμοκρασία.


(i) Ποιο είναι το πρόσημο της ΔS⁰ για την αντίδραση. 
Εξηγήστε συνοπτικά.

(ii) Ποια θα είναι η αλλαγή (αν υπάρξει) στην ΔG⁰ για την 
αντίδραση όταν αυξήσουμε την θερμοκρασία; Εξηγήστε 
συνοπτικά.

(iii) Αν προστεθεί αέριο ήλιο (He) στο δοχείο της αντίδρασης 
υπό σταθερή θερμοκρασία και όγκο, πως θα μεταβληθεί 
η μερική πίεση του χλωρίου; Εξηγήστε συνοπτικά.

🎄

N2O4(g)                  2 NO2(g)

H2O(g)                  H2(g)    +    1/2 O2(g)

S(s)  +  O2(g)                   SO2(g), Kp=48,2

2SO3(g)                  2 SO2(g)   +  O2(g), Kp=0.075

(1)
 

(2)
-

(3) S(s)  +  3/2O2(g)                   SO3(g)

i.    PCl5(g)                  2 PCl3(g)   +  Cl2(g)
ii.   2NOCl(g)              2NO(g)  +  Cl2(g) 
iii.  CaCO3(s)              CaO(s)  +  CO2(g)
iv. H2O(g)   +  CO(g)               H2(g)  +  CO2(g)
v.  2NO(g)                  N2(g)   +   O2(g)

2NO(g)                 N2(g)   +   O2(g)

2NOBr(g)              2NO(g)   +   Br2(g)

NH4I(s)              NH3(g)   +   HI(g)

PCl5(g)              PCl3(g)   +   Cl2(g)

NH4HS(s)              NH3(g)   +   H2S(g)

CaCO3(s)  +  CO2(g)  + H2O(l)    +��             Ca++
(aq)   +   2HCO3

-1
(aq)

PCl5(g)              PCl3(g)   +   Cl2(g)
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(iv)  Αν ο όγκος του δοχε ί ου της αντ ί δρασης 

ημιδιπλασιαστεί σε σταθερή θερμοκρασία, πως θα 
επηρεαστεί ο αριθμός των moles του χλωρίου στο 
δοχείο της αντίδρασης; Εξηγήστε συνοπτικά.


Άσκηση 12: Έστω η αντίδραση:	 	 	 	     . 
Τοποθετείται άνθρακας και διοξείδιο του άνθρακα σε ένα δοχείο όγκου 
2 lt στους 1160Κ και μετράται η μεταβολή της συνολικής πίεσης στο 
δοχείο κατά τη διάρκεια της αντίδρασης. Μετά την επίτευξη 
ισορροπίας παρατηρείται ότι στο δοχείο έχει απομείνει ποσότητα 
άνθρακα. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων δίνονται στον πίνακα:


(i) Ποια είναι η έκφραση της Kp για την αντίδραση;

(ii) Υπολογίστε τα moles του διοξειδίου του άνθρακα που 

τοποθετήθηκαν αρχικά στο δοχείο.

(iii) Η μερική πίεση του διοξειδίου του άνθρακα στην κατάσταση 

ισορροπίας στους 1160 Κ είναι 1.63 atm. Υπολογίστε:

(a)  την μερική πίεση του μονοξειδίου του άνθρακα,

(b) την τιμή της σταθεράς ισορροπίας Kp.


(iv) Αν είχε τοποθετηθεί στο δοχείο της αντίδρασης κατάλληλος 
στερεός καταλύτης, η συνολική πίεση των αερίων του μίγματος 
της αντίδρασης στην κατάσταση χημικής ισορροπίας θα ήταν 
ίδια, μεγαλύτερη ή μικρότερη; Εξηγήστε συνοπτικά (ο όγκος του 
καταλύτη είναι αμελητέος).


(v) Αν διεξαχθεί ανεξάρτητο πείραμα κατά το οποίο σε ένα δοχείο 
σταθερού όγκου   2 lt τοποθετηθούν αρχικά 10 gr C(s), 2 atm 
CO(g) και 2 atm CO2(g),  στους 1160Κ, προβλέψετε αν η μερική 
πίεση του  CO2 θα αυξηθεί, θα μειωθεί ή θα παραμείνει ίδια όταν 
το σύστημα φτάσει σε ισορροπία. 


Άσκηση 13: Δίνονται: 

NH3	 	 	 Kb,NH3= 1.8𝗑10-5, 

C6H5COO-	 	 Kb,C6H5COO- = 1.6𝗑10-10, 

S-2	 	 	 Kb,S-2= 1.0𝗑105, 

HPO4-2		 	 Kb,HPO4-2= 1.6𝗑10-7, 

HCO3-	 	 	 Kb,HCO3-1= 2.4𝗑10-8 .


(i) Ποια είναι η πιο ισχυρή βάση;

(ii) Ποιο είναι το ισχυρότερο οξύ;

(iii) Η αντίδραση υδρόλυσης του HCO3- είναι μετατοπισμένη προς 

τα προϊόντα ή προς τα αντιδρώντα;

(iv) Η αντίδραση υδρόλυσης του S-2 είναι μετατοπισμένη προς τα 

προϊόντα ή προς τα αντιδρώντα;

(v) Προσδιορίστε την τιμή της Ka  για το συζυγές οξύ του 

C6H5COO-, γράφοντας και την αντίδραση αναλυτικά. 


🎄

C(s)  + CO2(g)             2CO(g)

Χρόνος (ώρες) Ολική πίεση (atm)
0 5
2 6.26
4 7.09
6 7.75
8 8.37
10 8.37


