
ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ #7 

1. Για την αντίδραση: Η2(g)  +  Br2(g)   2HBr(g), Κc=62.5. 
Υπολογίστε τη συγκέντρωση του βρωµίου στην ισορροπία αν 
[HBr]=0.35Μ και [Η2]=0.22Μ.      8.9 x 10-3� 
 
2. Υπολογίστε την σταθερά ισορροπίας για την αντίδραση:  

CH4(g)   +  CO2(g)     CH2CO(g) +  H2O(g),  
αν δίνονται οι:  

2 CO2(g)   +  H2O(g)     2 O2(g) +  CH2CO(g), Kc=6.1×108,  
CH4(g)   +  2 O2(g     CO2(g) +  2 H2O(g), Kc=1.2×1014. 

Kc=7.3×1022 
 
3. Για την αντίδραση: Α(aq)  +  B(s)   2C(aq) + D(aq), Κc=2×10-6. 
Υπολογίστε τη συγκέντρωση του D στην ισορροπία αν [A]= 
4.5×10-4Μ και [C]= 1.2×10-2 Μ.             6.25 x 10-6�� 
 
4. Ποια είναι η συγκέντρωση του C στη κατάσταση 
ισορροπίας αν στην ίδια κατάσταση [Α]= 4.5×10-4 Μ, [Β]=0.25 Μ 
και [D]= 1.4×10-3 M;  Δίνεται Α(g)  +  B(g)   2C(g) + D(g), Κc=6.0×10-7.  

2.19 x 10-4 

 
5. Σε δοχείο όγκου 1 lt τοποθετούνται 3.0 mole A και 4.0 mole 
B και αφήνονται να φτάσουν σε χηµική ισορροπία σύµφωνα µε 
την αντίδραση: Α(g)  +  2 B(g)   C(g) + D(g). Ποια είναι η τιµή της Κc 
αν στην κατάσταση ισορροπίας το µίγµα της αντίδρασης περιέχει 
0.8 mole D;              Κc = 0.0505 
 
6. Αν τοποθετηθούν 1.0 mole Α και 0.8 mole Β σε δοχείο 
όγκου 2 lt, µετά την επίτευξη της χηµικής ισορροπίας:  

2Α(aq)  +  B(αq)   C(g) + D(g), 
το µίγµα της αντίδρασης περιέχει 0.2Μ D. Ποια είναι η τιµή της Κc 
για  την ισορροπία;          Κc = 20 
 

7. Για την αντίδραση: 
2Α(aq)  +  B(αq)   2 Ζ(aq), 

Κc=0.43. Αν στο δοχείο της αντίδρασης τοποθετηθεί αρχικά µόνο 
ποσότητα Ζ ώστε η αρχική του συγκέντρωση να είναι 0.033 Μ, 
ποια θα είναι η συγκέντρωσή του µετά την επίτευξη της 
ισορροπίας; 
α) µεγαλύτερη από 0.033Μ  β) µικρότερη από 0.033 Μ 
γ) ακριβώς 0.033Μ   δ) δεν µπορεί να υπολογιστεί. 
 
8. Για την αντίδραση: 

2ΑΒ3(g)       Α2(g) + 3Β2(g), 
βρέθηκε ότι αν τοποθετηθούν 0.87 moles ΑΒ3 σε ένα δοχείο όγκου 
5 lt στους 25 οC, η συγκέντρωση του Α2 µετά την επίτευξη της 
ισορροπίας είναι 0.070M.  
α) υπολογίστε την συγκέντρωση του ΑΒ3 στην ισορροπία, 0.03Μ 
Β) υπολογίστε την συγκέντρωση του Β2  στην ισορροπία.   0.21Μ 
 
9. 0.50 mole HBr τοποθετούνται σε δοχείο όγκου 1 lt και 
θερµαίνονται έτσι ώστε το ΗBr να διασπαστεί σύµφωνα µε την 
αντίδραση:   2HBr(g)      Η2(g)   +  Br2(g) . Ποια είναι η τιµή της Κc 
για την αντίδραση, αν η συγκέντρωση του Br2 στην ισορροπία 
βρέθηκε 0.13Μ;          Κc = 0.29 
 
10. Αν σε δοχείο όγκου 5 lt τοποθετηθούν 1.0 mole  NH3(g) και 
0.4 mole N2(g) σε συγκεκριµένη θερµοκρασία και µετά την επίτευξη 
της χηµικής ισορροπίας :  2 NH3(g)     N2(g) +   3Η2(g), µετρηθούν 
0.78 mole NH3: 
a) Υπολογίστε την συγκέντρωση και των τριών χηµικών ειδών στην 
κατάσταση ισορροπίας, 
β) υπολογίστε την τιµή της σε αυτή τη θερµοκρασία,  
γ) Υπολογίστε τα moles του αερίου υδρογόνου στην κατάσταση 
ισορροπίας, και 
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δ) Υπολογίστε τα moles του αερίου αζώτου στην κατάσταση 
ισορροπίας. 
α) [NH3]=0.16Μ,     [N2]=0.1Μ   [Η2]=0.066Μ β) Κc=1.2×10-3 
γ) 0.33 mol      δ) 0.51 mol 
 
11. Η αντίδραση:  2CO(g)  +  Η2O(g)     CO2(g)   +  H2(g) , έχει 
Κc=0.40 σε µία συγκεκριµένη θερµοκρασία. Αν σε αυτή τη 
θερµοκρασία τοποθετηθεί 1 mole από κάθε αέριο της ισορροπίας 
σε δοχείο όγκου 100 lt, να βρεθεί η συγκέντρωση κάθε αερίου στην 
κατάσταση ισορροπίας.  
[CO]=[Η2O]=0.0123M,   [CO2]=[H2]=0.0078M 
 
12. Η αντίδραση:  2 ΧΥ(g)        Χ2(g) +   Υ2(g), έχει Κc=35 στους 
25οC. Αν 3 moles XY τοποθετηθούν σε δοχείο όγκου 1lt σε αυτή τη 
θερµοκρασία, να βρεθούν οι συγκεντρώσεις των Χ2 και Υ2 µετά την 
επίτευξη της ισορροπίας.         [Χ2]=1.4M, [Υ2]=1.4M.  
 
13. Η σταθερά ισορροπίας για την αντίδραση: 

Η2(g)  +  I2(g)    2HI(g) 
είναι Κc=62.5 στους 448οC.  
α)  Αν 1 mole αερίου υδρογόνου αναµιχθεί µε 1 mole αερίου 
ιωδίου σε ένα δοχείο όγκου 0.5 lt στους 448οC, ποια θα είναι η 
συγκέντρωση του ΗΙ µετά την επίτευξη της χηµικής ισορροπίας;   
β) Πόσα moles ΗΙ σχηµατίζονται στην ισορροπία; 

α)[HI]=3.1M, β) 1.6moles [HI] 
 
14. Η αντίδραση:  PCl5(g)     PCl3(g)   +  Cl2(g) , έχει Κc=0.042 
στους 250οC. Τι θα συµβεί αν 2.5 mole PCl5, 0.60 mole PCl3 και 0.60 
mole  Cl2 τοποθετηθούν σε δοχείο όγκου 1lt στους 250οC; {προς 
τα που θα µετακινηθεί, αν µετακινηθεί η ισορροπία)  αριστερά 
 
15. Έστω η αντίδραση: 3Α(g)  +   Β(g)      2C(g). Αν 
τοποθετηθούν 2.5 moles Α και 0.50 moles Β σε δοχείο όγκου 2 lt 

και αφού επιτευχθεί ισορροπία η συγκέντρωση του C βρεθεί 0.250 
Μ: 
α) Να υπολογιστούν οι συγκεντρώσεις των Α και Β στην 
ισορροπία, β) Να υπολογιστεί η τιµή της σταθεράς της 
ισορροπίας Kc.        α) [Α]=0.88Μ, [Β]=0.125Μ β) Κc=0.75 
 
16. Στους 300oC η σταθερά ισορροπίας για την αντίδραση:  
CO2(g)  +   Η2(g)    CO(g) +   Η2O(g), είναι Kc=0.279. Αν σε ένα δοχείο 
όγκου 1lt τοποθετηθούν 1.5 moles CO2 και 1,5 moles Η2, ποια θα 
είναι η συγκέντρωση του  CO στην κατάσταση της χηµικής 
ισορροπίας;              0.518Μ 
 
17. Για την αντίδραση:  Α(g)  +  B(g)   C(g) + D(g), Κc=0.015 στους 
25oC. Αν προστεθεί 1.0 mole από κάθε αέριο σε ένα δοχείο όγκου 
4lt στους 25oC, προς ποια κατεύθυνση θα µετακινηθεί η 
αντίδραση ώστε να επιτευχθεί χηµική ισορροπία;            αριστερά 
 
 
18. Υπολογίστε την σταθερά ισορροπίας για την αντίδραση: 
2Α2(g)  +  2Β2(g)    2Α2Β3(g), όταν η µερική πίεση στην κατάσταση 
χηµικής ισορροπίας είναι για το Α2 20 kPa, για το Β2 30 kPa και για 
το Α2Β3 5 kPa.                  Κc=2.31×10-6 
 
19. Για την αντίδραση: 4ΗCl(g) +  O2(g)    2Η2O(g) +   2Cl2(g), 
ΔH=-113 kJ στους 450οC. Πως θα επηρεαστεί η τιµή της Kc αν η 
αντίδραση γίνει στους 550οC; Εξηγήστε συνοπτικά.  
 
20. Η ακόλουθη αντίδραση είναι σε ισορροπία σε ένα κλειστό 
σύστηµα:  4NH3(g) +   3Ο2(g),    6Η2Ο(g) +   2Ν2(g) + θερµότητα. 
α) Πως θα επηρεαστεί η ποσότητα του αζώτου στο δοχείο αν ο 
όγκος του δοχείου διπλασιαστεί; 
β) Πως θα επηρεαστεί η ταχύτητα της αντίδρασης προς τα δεξιά 
αν εισαχθούν υδρατµοί στο δοχείο; 



ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ #7 

γ) Πως θα επηρεαστεί η ποσότητα του οξυγόνου στο δοχείο αν 
προστεθεί καταλύτης; 
 
21. Σηµειώστε πως οι ακόλουθες µεταβολές θα επηρεάσουν 
τις συγκεντρώσεις που αναγράφονται στον πίνακα για την 
αντίδραση: Η2(g)   +  Br2(g)   2 HBr(g), ΔΗ0=-103.7 kJ.  (αύξηση=+, 
µείωση=-, καµία µεταβολή=0.) Σηµείωση: για προσθήκη χηµικού 
επισηµάνετε την µεταβολή ΜΕΤΑ την προσθήκη.     

Μεταβολή [Η2] [Br2] [HBr] Κc 
Προσθήκη Η2     
Προσθήκη HBr     
Αποµάκρυνση Η2     
Αποµάκρυνση HBr     
Αύξηση της θερµοκρασίας     
Μείωση της θερµοκρασίας     
Αύξηση της πίεσης µε 
µείωση του όγκου του 
δοχείου 

    

 
 
22. Σηµειώστε πως οι ακόλουθες µεταβολές θα επηρεάσουν 
τις συγκεντρώσεις που αναγράφονται στον πίνακα για την 
αντίδραση: 2 ΝΟ2(g)   2 ΝΟ(g)  +  Ο2(g), ΔΗ0=62 kJ.  (αύξηση=+, 
µείωση=-, καµία µεταβολή=0.) Σηµείωση: για προσθήκη χηµικού 
επισηµάνετε την µεταβολή ΜΕΤΑ την προσθήκη.     

Μεταβολή [ΝΟ2] [ΝΟ] [Ο2] Κc 
Προσθήκη ΝΟ2     
Προσθήκη Ο2     
Αποµάκρυνση ΝΟ2     
Αποµάκρυνση Ο2     
Αύξηση της θερµοκρασίας     
Μείωση της θερµοκρασίας     

Αύξηση της πίεσης µε 
µείωση του όγκου του 
δοχείου 

    

Μείωση της πίεσης µε 
αύξηση του όγκου του 
δοχείου 

    

 
 
 


