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Ονομαηεπώνςμο:                           ……………………………………………………………… 

Μάθημα:    ……………………………………………………………… 

Τλη:     ΥΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΝΣΙΚΗ ΙΟΡΡΟΠΙΑ ΜΔΥΡΙ ΔΚΙ 

Δπιμέλεια διαγωνίζμαηορ:  ……………………………………………………………… 

Αξιολόγηζη :    ……………………………………………………………… 

 

 

ΘΔΜΑ Α 

Για ηις ερφηήζεις Α1 εώς Α4 να γράυεηε ζηο ηεηράδιό ζας ηον αριθμό ηης ερώηηζης και δίπλα ηο 

γράμμα ποσ ανηιζηοιτεί ζηη ζφζηή απάνηηζη. 

Α1. Τν ζπδπγέο νμύ ηνπ ηόληνο ΝΗ2
-1

 είλαη 

α. ΝΗ3 

β. ΝΗ4
+1

 

γ. ΝΗ
-2

 

δ. Ν
-3

 

 

Α2. Καηά ηελ αξαίσζε πδαηηθνύ δηαιύκαηνο νπζίαο Α, ην pH ηνπ δηαιύκαηνο παξακέλεη 

ζηαζεξό. Η νπζία Α κπνξεί λα είλαη : 

α. HCOOH 

β. ΝΗ3 

γ. NaCℓ 

δ. HCOONa 

 

Α3. Καηά ηελ αξαίσζε δηαιύκαηνο HCℓ, απμάλεηαη 

α. ν βαζκόο ηνληηζκνύ 

β. ην pH 

γ. ε πνζόηεηα moles ησλ ηόλησλ Η3Ο
+1

 

δ. ε [Η3Ο
+
] 
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Α4. Καηά ηελ ζέξκαλζε πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΝΗ3, ν βαζκόο ηνληηζκνύ ηεο 

α. απμάλεηαη 

β. κεηώλεηαη 

γ. παξακέλεη ζηαζεξόο 

δ. απμάλεηαη ή κεηώλεηαη αλάινγα κε ηελ ζπγθέληξσζε ηεο ΝΗ3 

 

Α5. Θεσξήζηε ηε ρεκηθή ηζνξξνπία: 2SO2(g) + O2(g) 2SO3(g). Σε πνηα από ηηο πεξηπηώζεηο πνπ 

αθνινπζνύλ δεν κπνξεί λα απνθαηαζηαζεί ε παξαπάλσ ρεκηθή ηζνξξνπία;  

 

A) Αλ ζην δνρείν ηεο αληίδξαζεο εηζάγνπκε αξρηθά κόλν 0,75 mol SO2(g)  

B) Αλ ζην δνρείν ηεο αληίδξαζεο εηζάγνπκε αξρηθά κόλν 0,25 mol SO2(g) θαη 0,25 mol SO3(g)  

Γ) Αλ ζην δνρείν ηεο αληίδξαζεο εηζάγνπκε αξρηθά κόλν 1 mol SO3(g)  

Γ) Αλ ζην δνρείν ηεο αληίδξαζεο εηζάγνπκε αξρηθά κόλν 0,50 mol O2(g) θαη 0,50 mol SO3(g) 

 

ΘΔΜΑ Β 

Β1.Σε δνρείν πεξηέρνληαη ζε ηζνξξνπία νξηζκέλεο πνζόηεηεο Β θαη Γ θαη 1 mol A ζύκθσλα κε ηελ 

αληίδξαζε:2Α(g) 2B(g) + Γ(g) ΓΗ > 0 

Μεηαβάινπκε έλαλ από ηνπο παξάγνληεο ηζνξξνπίαο θαη ζηε λέα ρεκηθή ηζνξξνπία 

δηαπηζηώζεθε όηη ζην δνρείν πεξηέρνληαη 1,5 mol A. Πνηα από ηηο επόκελεο κεηαβνιέο 

κπνξεί λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί; 

 

α. Αύμεζε ζεξκνθξαζίαο δηαηεξώληαο ζηαζεξό ηνλ όγθν ηνπ δνρείνπ 

β. Αύμεζε ηνπ όγθνπ ηνπ δνρείνπ δηαηεξώληαο ζηαζεξή ηε ζεξκνθξαζία 

γ. Πξνζζήθε ζην δνρείν 0,3 mol Γ (V, T ζηαζεξά) 

δ. Πξνζζήθε ζην δνρείν 0,5 mol Β (V, T ζηαζεξά) 

Δπηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε αηηηνινγώληαο πιήξσο ηελ απάληεζε ζαο 

 

Β2. Υδαηηθό δηάιπκα NaCℓ ζηνπο ζ
ν
C έρεη pH=6,5. Να ζπγθξηζεί ε ζεξκνθξαζία ησλ ζ

ν
C κε ηνπο 

25
ν
C. 

B3. Υδαηηθό δηάιπκα NaHCO3 ζπγθέληξσζεο C έρεη ζεξκνθξαζία 25
ν
C. Τν δηάιπκα απηό είλαη 

όμηλν, βαζηθό ή νπδέηεξν; Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. Γίλεηαη γηα ην H2CO3: Ka1=10
-7

 , 

Ka2=10
-11 
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Β4. Σε έλα δνρείν πνπ θιείλεηαη κε έκβνιν βάδνπκε νξηζκέλε πνζόηεηα αεξίνπ Α, ην νπνίν 

δηαζπάηαη κεξηθά ζε αέξην Β θαη απνθαζίζηαηαη ε ηζνξξνπία: 

2Α              Β. 

Σην δηάγξακκα δίλεηαη ε κεηαβνιή ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ Α ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, όπνπ ηε 

ρξνληθή ζηηγκή t1 κεηαβάιιακε ηνλ όγθν ηνπ δνρείνπ. 

 

Α) Απμήζακε ή κεηώζακε ηνλ όγθν ηνπ δνρείνπ ηε ζηηγκή t1; 

Β) Πνηα ε ζπγθέληξσζε ηνπ Β πξηλ ηελ κεηαβνιή ηνπ όγθνπ ηνπ δνρείνπ; 

Γ) Να ζρεδηάζηε ην δηάγξακκα ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ Β ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν πνηνηηθά, ρσξίο 

λα πξνβείηε ζε αλαιπηηθνύο ππνινγηζκνύο 

 

ΘΔΜΑ Γ         (ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΜΠΟΡΔΙΣΔ ΝΑ ΛΤΔΣΔ ΣΟ ΘΔΜΑ BONUSANTITO 

ΘΔΜΑ Γ) 

 

Γ.1 Υδαηηθό δηάιπκα Γ1 πεξηέρεη ην αζζελέο κνλνπξσηηθό νμύ ΗΑ κε ζπγθέληξσζε 0,2 Μ. Τν Γ1 

έρεη pH = 3. 

 α) Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά ηνληηζκνύ Ka ηνπ ΗΑ, θαζώο θαη ην βαζκό ηνληηζκνύ ηνπ ζην 

παξαπάλσ δηάιπκα. 

β) Παίξλνπκε 150 mL ηνπ Γ1 θαη ηα αξαηώλνπκε κε λεξό, ώζπνπ λα πξνθύςεη δηάιπκα Γ2 όγθνπ 

1,5 L. Να ππνινγίζεηε ην pH ηνπ αξαησκέλνπ δηαιύκαηνο.  

γ) Σε 0,2 L ηνπ Γ1 δηαιύνπκε αθόκε 21,6 g HA, ρσξίο πξαθηηθά λα κεηαβιεζεί ν όγθνο ηνπ 

δηαιύκαηνο, νπόηε ην pH ηνπ λένπ δηαιύκαηνο, κεηαβάιιεηαη ζε ζρέζε κε ην Γ1 θαηά κηζή κνλάδα. 

Να ππνινγίζεηε ηε ζρεηηθή κνξηαθή κάδα ηνπ ΗΑ (Μr) 
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Όια ηα δηαιύκαηα βξίζθνληαη ζηνπο 25 °C, όπνπ ηζρύεη Kw = 10–14 . Να γίνοςν οι γνωζηέρ 

πποζεγγίζειρ. 

Γ2. Υδαηηθό δηάιπκα Γ1 CH3COOH έρεη πεξηεθηηθόηεηα 0,6%w/v.  

α) Πνηνο είλαη ν βαζκόο ηνληηζκνύ ηνπ CH3COOH ζην δηάιπκα Γ1; 

β) Σε 200mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 πξνζηίζεηαη ζηεξεό CH3COONa, ρσξίο κεηαβνιή ηνπ όγθνπ ηνπ, 

νπόηε πξνθύπηεη δηάιπκα Γ2 ηνπ νπνίνπ ην pH δηαθέξεη θαηά κία κνλάδα από ην pH ηνπ δηαιύκαηνο 

Γ1. Να ππνινγίζεηε ηνλ αξηζκό moles ηνπ CH3COONa πνπ πξνζηίζεληαη θαη ηνλ βαζκό ηνληηζκνύ 

ηνπ CH3COOH ζην δηάιπκα Γ2.  

 

Γίλνληαη όηη όια ηα δηαιύκαηα έρνπλ ζεξκνθξαζία 25
ν 
C,  

γηα ην CH3COOH: Κα =10
-5

, γηα ην λεξό: Κw = 10
-14

, νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο  

C: 12, H: 1, O: 16 

Θέμα Γ.                                                                                            

Σε θιεηζηό δνρείν, ηνπ νπνίνπ ν όγθνο κπνξεί λα κεηαβιεζεί εηζάγνπκε 6 mol N2(g) θαη 3 mol O2(g) 

θαη ζεξκαίλνπκε ζε ζεξκνθξαζία ζ1
o
C. Όηαλ θαηαιήμεη ζε ηζνξξνπία ε ακθίδξνκε αληίδξαζε κε 

εμίζσζε: 

N2(g) + O2(g)<=> 2NO(g) 

ε πνζόηεηα ηνπ O2(g) ζην δνρείν είλαη ίζε κε 1 mol. 

  

α. Να ππνινγηζηεί ε απόδνζε ηεο ακθίδξνκεο αληίδξαζεο.  

β. Να βξεζεί ε ηηκή ηεο ζηαζεξάο ρεκηθήο ηζνξξνπίαο KC1 ηεο αληίδξαζεο ζηνπο ζ1
o
C. 

 γ. Γηαηεξώληαο ηε ζεξκνθξαζία ζηαζεξή εηζάγνπκε ζην δνρείν επηπιένλ 3 mol O2(g). Να 

ππνινγηζηνύλ νη πνζόηεηεο mol όισλ ησλ νπζηώλ όηαλ απνθαηαζηαζεί θαη πάιη ε ηζνξξνπία.  

δ. Θεξκαίλνπκε ην δνρείν ζε ςειόηεξε ζεξκνθξαζία ζ2
o
C (ζ2> ζ1) ζηελ νπνία ε ηηκή ηεο ζηαζεξάο 

ρεκηθήο ηζνξξνπίαο ηεο ακθίδξνκεο αληίδξαζεο είλαη ίζε κε KC2 = 16. Να ππνινγηζηνύλ νη 

πνζόηεηεο mol ησλ ηξηώλ αεξίσλ όηαλ, εθ λένπ, ε αληίδξαζε θαηαιήμεη ζε ηζνξξνπία. 

ε. Η αληίδξαζε ζύλζεζεο ηνπ NO(g) είλαη ελδόζεξκε ή εμώζεξκε; Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο 
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BONUS ΘΔΜΑ (ΑΝΣΙ ΣΟΤ ΘΔΜΑΣΟ Γ) 

 

 

 


