
ΧΗΜΕΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ (Κ) ΚΕΦ.1: 1.1 (α)  ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ 1) ΕΝΔΟΜΟΡΙΑΚΟΙ

2) ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΟΙ

ΠΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ: Εμφανίζουν δύο ηλεκτρικά
κέντρα, ένα θετικό και ένα αρνητικό.

*Όσο ισχυρότεροι είναι οι ενδομοριακοί δεσμοί , 
τόσο σταθερότερα είναι τα μόρια ή τα ιόντα.

* Οι ενδομοριακοί δεσμοί είναι ισχυρότεροι των
διαμοριακών.

ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΡΟΠΗ: Αποτελεί μέτρο της
πολικότητας του μορίου.   Μ=δ.τ

ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑΜΟΡΙΩΝ:

Α) ΔΙΑΤΟΜΙΚΑ ΜΟΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: Π.χ. Η2, 
Cl2, δεν εμφανίζουν πολικότητα. (ΜΗ ΔΙΠΟΛΑ Ή
ΜΗ ΠΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ)

Β) ΔΙΑΤΟΜΙΚΑΜΟΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ: 
Π.χ ΗCl ,εμφανίζουν πολικότητα (ΔΙΠΟΛΑ Ή
ΠΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ)

Γ) ΠΟΛΥΑΤΟΜΙΚΑ ΜΟΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΕΝΩΣΕΩΝ:Π.χ. CO2, H2O. Εδώ η πολικότητα
εξαρτάται από τις πολώσεις των δεσμών, αλλά
κυρίως από την ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ του μορίου.

1.1.1 Συμπληρώστε δίπλα από τα μόρια
που ακολουθούν το γράμμα Π για
όσα είναι πολικά και τα γράμματα
ΜΠ για όσα δεν είναι:

N2    , NO ,  HF 

H-CΞC-H  , NH3  

(H NH3 έχει ασύμμετρη
γεωμετρική δομή)

1.1.2 Είναι σωστές (Σ) ή λανθασμένες
(Λ) οι προτάσεις που ακολουθούν;

Α) Όταν ένα μόριο χημικής ένωσης
φέρει πολωμένους δεσμούς τότε
είναι πολωμένο.  

Β) Όσο περισσότερο ηλεκτραρνητικό
είναι το στοιχείο Χ που ενώνεται
με το υδρογόνο , τόσο περισσότερο
πολωμένος είναι ο δεσμός Η-Χ.  

Γ) Κάθε διατομικό μόριο είναι
πολικό.  

Λ.ΤΖΙΑΝΟΥΔΑΚΗ



ΧΗΜΕΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ (Κ) ΚΕΦ.1: 1.1 (α)  ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ισχύς των δυνάμεων αυτών εξαρτάται:

Α) Από τη ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΑΖΑ
του μορίου (Mr) και αυξάνεται μ΄αυτήν.

Β) Από το ΣΧΗΜΑ των μορίων. 
Ευθύγραμμα μη πολικά μόρια τείνουν να
δώσουν ισχυρότερες δυνάμεις διασποράς.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

1.1.3 Συμπληρώστε τη κατηγορία των
διαμοριακών δυνάμεων που
αναπτύσσονται μεταξύ των
μορίων:

Η2S και H2S:…………………

CO2 και CO2:………………..

ΗΙ και ΗΙ:…………………….

R-O-H και R-O-H:……………

1.1.4 Είναι σωστές (Σ) ή λανθασμένες
(Λ) οι προτάσεις που ακολουθούν;

Α) Όταν το νερό εξατμίζεται οι
διαμοριακές του δυνάμεις
εξασθενούν.  

Β) Μεταξύ μορίων ΗΙ και Ι2
αναπτύσσονται δυνάμεις διπόλου -
διπόλου  

Γ) Το ΗF βράζει σε υψηλότερη
θερμοκρασία από το HCl.     

1.1.5 Πού αναπτύσσονται ισχυρότερες
διαμοριακές δυνάμεις;

Α) Μεταξύ μορίων Η2 ή μεταξύ
μορίων Ι2;

Β) Μεταξύ ευθύγραμμων μορίου
C5H12 ή μεταξύ μορίων C5H12 με
διακλάδωση;

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΔΙΠΟΛΟΥ-ΔΙΠΟΛΟΥ π.χ ΗΙ,  Η2S .

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (LONDON) Είναι
δυνάμεις που αναπτύσσονται μεταξύ μη διπόλων
μορίων π.χ. Ι2, Ο2 κλπ. Οφείλονται στο σχηματισμό
παροδικών διπόλων.

ΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ: Αναπτύσσεται μεταξύ
μορίων που έχουν στο εσωτερικό τους δεσμούς Η-
Α, όπου το Α είναι ισχυρά ηλεκτραρνητικό
στοιχείο, όπως F,O,N.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

⇒Αυξημένα σημεία βρασμού (Σ.Ζ Η2Ο>Σ.Ζ. Η2S)

⇒Αυξημένη διαλυτότητα (Διαλυτότητα αλκοολών σε νερό)

⇒Αυξημένη αντοχή ορισμένων μορίων (Νάυλον)

⇒Γεωμετρική δομή μορίων (Ελικοειδής δομή DNA)

⇒Ιδιομορφίες πάγου (Μορφή νιφάδων , πυκνότητα)

Λ.ΤΖΙΑΝΟΥΔΑΚΗ



ΧΗΜΕΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ (Κ) ΚΕΦ.1: 1.1 (α)  ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ Για τη διαλυτότητα ισχύει ο κανόνας «ΟΜΟΙΑ
ΔΙΑΛΥΟΥΝ ΟΜΟΙΑ», δηλ. πολικές ενώσεις διαλύονται κατά κανόνα σε

πολικούς διαλύτες.

•Οι ΙΟΝΤΙΚΕΣ ενώσεις όπως π.χ. τα άλατα έχουν τα υψηλότερα σημεία βρασμού και
τήξης.

•Κατά την ΕΞΑΕΡΩΣΗ οι διαμοριακές δυνάμεις εξασθενούν οι ενδoμοριακές όμως δεν
μεταβάλλονται.

•Οι ενδομοριακές δυνάμεις καταργούνται μόνο όταν διασπασθεί το μόριο στα άτομα που
το αποτελούν.  

Γενικά η πολικότητα των μορίων, η σχετική μοριακή τους μάζα και η
«γεωμετρία» τους επηρεάζουν την ισχύ των μοριακών δυνάμεων, οι οποίες με
τη σειρά τους επηρεάζουν ιδιότητες όπως τη διαλυτότητα και τα σημεία βρασμού.

ΔΙΠ. ΡΟΠΗ ΕΥΘ. ΜΟΡΙΑ ΣΧ. ΜΟΡ. ΜΑΖΑ ΙΣΧΥΣ ΜΟΡ.ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΖ

⇑ ⇑ ⇑ ⇑ ⇑

1.1.6 Παρατηρείστε το παρακάτω
διάγραμμα και δικαιολογείστε τα
εξής:

Α) Το ΗBτ έχει μεγαλύτερο σημείο
βρασμού από το ΗCl.

Β) H NH3 έχει μεγαλύτερο σημείο
βρασμού από την ΡΗ3.

1.1.7 Είναι σωστές (Σ) ή λανθασμένες
(Λ) οι προτάσεις που ακολουθούν;

Α) Το εξάνιο διαλύεται σε
τετραχλωράνθρακα, όχι όμως σε
νερό.  

Β) Όταν το νερό βράζει οι δεσμοί
υδρογόνου εξασθενούν.  

1.1.8 Τοποθετείστε τα σώματα HF, HCl, 
H2, NaCl κατά αυξανόμενο σημείο
βρασμού.

Συνήθως η ισχύς των δυνάμεων μεταξύ δομικών μονάδων (ατόμων μορίων , 
ιόντων), ακολουθεί την αυξητική σειρά:

ΕΝΔΟΜΟΡΙΑΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ ⇑ ΔΕΣΜΟΣ ΙΟΝΤΙΚΟΣ

⇑ΔΕΣΜΟΣ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΣ

ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ ⇑ΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

⇑ΔΕΣΜΟΙ ΔΙΠΟΛΩΝ

⇑ΔΕΣΜΟΙ ΜΗ ΔΙΠΟΛΩΝ

(Για ενώσεις της ίδιας κατηγορίας η ισχύς των δυνάμεων επηρεάζεται από από τη
σχετική μοριακή μάζα και τη «γεωμετρία» του μορίου.



ΧΗΜΕΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ (Κ) ΚΕΦ.1: 1.1 (β)  ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΛΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ Κατά τη μετάβαση ενός
σώματος από μια φυσική κατάσταση
σε άλλη (τήξη, βρασμός) η
θερμοκρασία παραμένει σταθερή

* Οι έννοιες ΕΞΑΕΡΩΣΗ, 
ΕΞΑΤΜΙΣΗ, ΒΡΑΣΜΟΣ και
ΕΞΑΧΝΩΣΗ είναι διαφορετικές

ΣΤΕΡΕΑ: Πλήρης τάξη, μικρές αποστάσεις , μικρή
κινητικότητα, ισχυρές δυνάμεις

1.1.9 Συμπληρώστε τις προτάσεις που
ακολουθούν

Α) Οι μοριακές δυνάμεις μεταξύ μορίων
στον πάγο είναι …… από τις
αντίστοιχες δυνάμεις στο υγρό
νερό.

Β) Για να υγροποιηθεί αέρια αμμωνία
πρέπει να …………. θερμότητα.

Γ) Κατά τη διάρκεια του φαινομένου της
πήξης συνυπάρχουν οι ………….. 
………….. καταστάσεις της ύλης.

1.1.10 Σώμα Α έχει σημείο τήξης –10 oC
και σημείο βρασμού 70 οC. Ποια
είναι η φυσική κατάσταση του Α
σε συνήθεις συνθήκες πίεσης και
θερμοκρασίας (π.χ. 25 oC, 1 atm);

1.1.11 Βρείτε τις περιοχές στις οποίες
υπάρχουν: α) Μόνο υγρό, β) 
στερεό και υγρό, γ) υγρό και ατμοί. 

ΥΓΡΑ: σχετική αταξία, μικρές αποστάσεις, μεγαλύτερη
κινητικότητα, ασθενέστερες δυνάμεις(διαμοριακοί
δεσμοί)

ΑΕΡΙΑ: Πλήρης αταξία, μεγάλες αποστάσεις, πολύ
μεγάλη κινητικότητα,ασθενέστατες δυνάμεις.



ΧΗΜΕΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ (Κ) ΚΕΦ.1: 1.1 (γ) ΙΞΩΔΕΣ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΤΑΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ

* Ρευστά με
μεγάλο ιξώδες

είναι ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΑ.

* Ισχυροί διαμοριακοί δεσμοί
συνεπάγονται αυξημένο
ιξώδες. 

* Όσο η θερμοκρασία
αυξάνεται τόσο το ιξώδες
μειώνεται

1.1.12 Είναι σωστές ή λανθασμένες οι
προτάσεις που ακολουθούν;

Α) Το ορυκτέλαιο έχει μικρότερο ιξώδες
από το καθαρό πετρέλαιο.  

Β) Στο μέλι οι μοριακές δυνάμεις είναι
πιο ισχυρές από τις αντίστοιχες του
νερού.  

Γ) Όταν θερμαίνεται το λάδι της
μηχανής, γίνεται λεπτόρρευστο.  

Δ) Όταν ένα υγρό Α έχει μεγαλύτερο
ιξώδες από ένα υγρό Β , τότε θα έχει
και μεγαλύτερη επιφανειακή τάση  

1.1.13 Στάζοντας δύο σταγόνες από τα υγρά
A και Β σε ένα τζάμι παρατηρήσαμε
ότι οι σταγόνες του Α είχαν
πεπλατυσμένο σχήμα, ενώ του Β
περίπου σφαιρικό. Τι συμπέρασμα
μπορούμε να βγάλουμε για τη σχέση
των επιφανειακών τάσεων των υγρών
Α και Β;

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΤΑΣΗ: Αποτελεί το μέτρο
των ελκτικών μοριακών δυνάμεων προς το
εσωτερικό του υγρού

ΙΞΩΔΕΣ: Η αντίσταση ενός υγρού στη ροή

ΠΡΟΣΟΧΗ Ισχυρές διαμοριακές
δυνάμεις συνεπάγονται αυξημένη
επιφανειακή τάση



ΧΗΜΕΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ (Κ) ΚΕΦ.1: 1.1 (δ) ΤΑΣΗ ΑΤΜΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

1.1.14 Είναι σωστές(Σ) ή λανθασμένες (Λ) οι
προτάσεις που ακολουθούν;

Α) Η βενζίνη έχει μεγαλύτερη τάση ατμών
από το πετρέλαιο στην ίδια
θερμοκρασία.  

Β) Το νερό στους 100 οC έχει τάση ατμών
ίση με 1atm.  

Γ) Όταν συμπιέσουμε ένα δοχείο που
περιέχει κορεσμένους ατμούς τότε η
πίεση θα αυξηθεί .  

Δ) Όταν ένα υγρό Α έχει μεγαλύτερο
ιξώδες από ένα υγρό Β , τότε θα έχει και
μεγαλύτερη τάση ατμών.   

1.1.15 Συγκρίνατε τις πιέσεις στα δοχεία Α και
Β.  

1.1.16 Από τα δύο υγρά του παραπλεύρως
διαγράμματος πτητικότερο είναι το …
, ενώ το σημείο βρασμού του Α είναι
…..

Η τάση ατμών εξαρτάται: 1) Από τη ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ και αυξάνεται μ΄αυτήν. 

2) Από τη ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ: Υγρά με ισχυρές διαμοριακές δυνάμεις δεν
εμφανίζουν μεγάλη τάση εξαέρωσης και έχουν μικρή τάση ατμών (ΜΗ ΠΤΗΤΙΚΑ
ΥΓΡΑ)

ΤΑΣΗ ΑΤΜΩΝ (Po) υγρού
σώματος είναι η πίεση που ασκούν οι
ατμοί του όταν αυτοί βρίσκονται σε
ισορροπία με το υγρό.

* Η τάση ατμών δεν εξαρτάται από τον
όγκο των ατμών

•Η πίεση ακόρεστων ατμών ενός υγρού σε ορισμένη
θερμοκρασία είναι πάντα μικρότερη από την τάση ατμών
του υγρού στην ίδια θερμοκρασία.

•Όταν η τάση ατμών ενός υγρού γίνει ίση με την
εξωτερική πίεση, τότε το υγρό βράζει.

•Όταν ένα υγρό μπεί σε ανοικτό δοχείο, η πίεση είναι ίση
με την ατμοσφαιρική και δεν έχει νόημα να μιλάμε για
τάση ατμών.



ΧΗΜΕΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ (Κ) ΚΕΦ.1: 1.1 (δ) ΤΑΣΗ ΑΤΜΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.1.17 Σε δοχείο όγκου 8,2L εισάγονται σε
θερμοκρασία 1000Κ, 0,5 mol υγρής
ουσίας με τάση ατμών 0,2 atm. Η πίεση
στο δοχείο μετά από λίγο χρόνο θα είναι
μεγαλύτερη, μικρότερη ή ίση της τάσης
ατμών; Αιτιολογείστε.

R=0,082 L.atm.mol-1.K-1

1.1.18 Σε κενό δοχείο μεταβλητού όγκου (που
διαθέτει μετακινούμενο έμβολο δίχως
τριβές) εισάγουμε σε θερμοκρασία
300Κ, 0,1 mol υγρού με τάση ατμών
0,82 atm. Ποιος θα είναι ο τελικός
όγκος του δοχείου όταν το έμβολο
σταθεροποιηθεί;                           
R=0,082 L.atm.mol-1.K-1

1.1.19 Παρατηρείστε με προσοχή το
παραπλεύρως σχήμα 2, το οποίο
αναφέρεται στην παρασκευή ενός
αερίου, τη διαβίβασή του σε δοχείο με
νερό και την εκτόπισή του νερού.Στη
συνέχεια συγκρίνατε τις πιέσεις που
επικρατούν στο αριστερό και το δεξιό
δοχείο με την ατμοσφαιρική πίεση.

1.1.20 Συμπιέζουμε δοχείο που περιέχει
ατμούς αιθανόλης. Ποιο από τα
παραπλεύρως διαγράμματα (Σχήμα 3) 
αποδίδει την μεταβολή της πίεσης μετά
του όγκου του δοχείου; (Ερωτήσεις
ΚΕΕ)

Η μέγιστη ποσότητα (nορ) ενός υγρού με τάση ατμών Ρο που μπορεί να εξαερωθεί
σε θερμοκρασία Τ , σε δοχείο όγκου V, μπορεί να υπολογισθεί από τη
σχέση:Po.V=nορ.R.T =>nορ=(Po.V)/(R.T)

Διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις (Σχήμα 1):

1) Αν τοποθετήθηκαν στο δοχείο nαρχ<nορ ⇒Ατμοί ακόρεστοι και Ρ<Ρο

2) Αν τοποθετήθηκαν στο δοχείο nαρχ=nορ ⇒Ατμοί κορεσμένοι και Ρ=Ρο

3) Αν τοποθετήθηκαν στο δοχείο nαρχ>nορ ⇒Ατμοί κορεσμένοι(+υγρό) και
Ρ=Ρο

Σχήμα 1 Σχήμα 2

Σχήμα 3

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν σε κενό δοχείο
σταθερού όγκου εισάγουμε
υπό σταθερή θερμοκρασία
κάποιο υγρό, τότε η πίεση
στο δοχείο αυξάνεται
σταδιακά, μέχρι την
κατάσταση κορεσμού οπότε
αποκτά και την μέγιστη
τιμή της που είναι ίση με
την τάση ατμών του υγρού. 
(Διπλανό σχήμα)



ΧΗΜΕΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ (Κ) ΚΕΦ.1: 1.1 (ε) ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΤΟΥ DALTON

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.1.21 Σε δοχείο περιέχονται 0,2mol αερίου Α
και 0,3mol αερίου Β. Τότε , αν η ολική
πίεση είναι 20 atm , η μερική πίεση του
Α είναι ίση με …..atm και η μερική
πίεση του Β είναι ……atm. Επίσης η
%(v/v) περιεκτικότητα του μείγματος σε
Α θα είναι ………

1.1.22 Μπάλα περιέχει αέρα υπό πίεση 2 atm. 
Ο αέρας περιέχει 20%(v/v) οξυγόνο. 
Επομένως η μερική πίεση του οξυγόνου
στη μπάλα είναι ίση με ….. αtm.

1.1.23 Είναι σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ) οι
προτάσεις που αναφέρονται στη
διάταξη που ακολουθεί;

Α) Η πίεση στο αριστερό δοχείο είναι
μικρότερη από την πίεση στο δεξιό.  

Β) Η πίεση και στα δύο δοχεία είναι ίση με
το άθροισμα της τάσης ατμών του
υγρού και της μερικής πίεσης του
αερίου που παράγεται στο σωλήνα.  

ΜΕΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (συστατικού ενός μείγματος αερίων): Είναι η πίεση
που θα ασκούσε μόνο του το αέριο αν καταλάμβανε τον ίδιο όγκο στην ίδια
θερμοκρασία

ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ: Η ολική πίεση ενός μείγματος αερίων σε
ορισμένη θερμοκρασία ισούται με το άθροισμα των μερικών πιέσεων των
συστατικών αερίων. Δηλαδή: Ρολ=Ρα+Ρβ+..  

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΓΡΑΜΜΟΜΟΡΙΑΚΟ ΚΛΑΣΜΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ Α: ΧΑ=nA/nολ

(Προφανώς: ΧΑ + ΧΒ + … = 1) 

ΗΜΕΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΤΟΥ Α θα είναι ίση με PA=XA.Pολ

Σχήμα 1: Για την
κατανόηση του
νόμου Μ.Π.: Αν
η Ρα=0,1atm και
η Ρβ=0,4 atm, 
τότε η ολική
πίεση θα είναι ίση
με 0,5atm.

Όταν δοχείο περιέχει δύο αέρια, τότε :

Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΕΡΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΕΊΝΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΑ MOL

Δηλ: ΡΑ/ΡΒ=nA/nB

Λ.ΤΖΙΑΝΟΥΔΑΚΗ



ΧΗΜΕΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ (Κ) ΚΕΦ.1: 1.1 (στ) ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΩΣΜΩΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.1.24 Αφού παρατηρήσετε με προσοχή το
σχήμα που ακολουθεί και που δείχνει
δύο μοριακά διαλύματα που
επικοινωνούν μέσω Η.Μ. πριν και μετά
την ώσμωση, να συμπληρώσετε τα
διάστικτα. ( Η θερμοκρασία κοινή)  

Α) Η συγκέντρωση του διαλύματος Α
είναι ….. από τη συγκέντρωση του διαλ. 
Β.

Β) Διαλύτης συνολικά κινήθηκε από το …
προς το ….

Γ) Η συγκέντρωση του διαλύματος Β’
είναι ….. από τη συγκέντρωση του Β.

1.1.25 Είναι σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ) οι
προτάσεις που ακολουθούν;

Α) Όταν σε διάλυμα γλυκόζης 1Μ
προστεθεί διάλυμα γλυκόζης 0,5Μ ίδιας
θερμοκρασίας η οσμωτική πίεση του
πρώτου αυξάνεται  

Β) Η οσμωτική πίεση μορ. διαλύματος
συγκέντρωσης 2Μ σε 300Κ είναι ίση με
600R (R=0,082 L.atm.mol-1.K-1)     

ΩΣΜΩΣΗ: Το φαινόμενο της διάχυσης μορίων διαλύτη μέσω ΗΜΙΠΕΡΑΤΗΣ
μεμβράνης, από τον διαλύτη προς το διάλυμα, ή από αραιότερο διάλυμα
προς το πυκνότερο

ΩΣΜΩΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ (Π) διαλύματος που
χωρίζεται με ημ. Μεμβράνη από τον διαλύτη του
είναι η ελάχιστη πίεση που πρέπει να ασκηθεί
εξωτερικά στο διάλυμα, ώστε να παρεμποδισθεί
το φαινόμενο της ώσμωσης, δίχως να μεταβληθεί
ο όγκος του διαλύματος.

Λ.ΤΖΙΑΝΟΥΔΑΚΗ

Π.V = n.R.T (και επειδή C=n/V)

Π=C.R.T

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΩΣΜΩΣΗ έχουμε όταν ασκηθεί
στο διάλυμα που επικοινωνεί με τον διαλύτη, 
πίεση μεγαλύτερη της ωσμωτικής. 

Θεωρύμε δηλαδή , 
ότι μέσω της
Η.Μ.διέρχονται
μόνο μόρια
διαλύτη και όχι
διαλυμένης ουσίας.



ΧΗΜΕΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ (Κ) ΚΕΦ.1: 1.1 (στ) ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΩΣΜΩΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.1.26 Πόση πίεση πρέπει να ασκηθεί
εξωτερικά σε μοριακό διάλυμα
συγκέντρωσης 1Μ σε 300Κ για να μην
παρατηρηθεί όσμωση;   

R=0,082 L.atm.mol-1.K-1

1.1.27 Είναι σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ) οι
προτάσεις που ακολουθούν;

Α) Διαλύματα γλυκόζης 1Μ και
χλωριούχου καλίου 1Μ στην ίδια
θερμοκρασία έχουν ίδιες οσμωτικές
πιέσεις  

Β) Η %(w/v) περιεκτικότητα υδατικού
διαλύματος γλυκερίνης θερμοκρασίας
300Κ και οσμωτικής πίεσης 300R είναι
9,2 %(w/v). Δίνεται η σχετική μοριακή
μάζα της γλυκερίνης 92)  

1.1.28 Συμπληρώστε τα διάστικτα:

Μοριακό διάλυμα Α , οσμωτικής πίεσης
1,2 atm επικοινωνεί μέσω ημιπερατής
μεμβράνης με μοριακό διάλυμα Β
οσμωτικής πίεσης 1,8 atm ίδιας
θερμοκρασίας. Προκειμένου να μην
γίνει μετακίνηση του διαλύτη από το
διάλυμα …. προς το διάλυμα …. θα
πρέπει να ασκηθεί στο διάλυμα
….εξωτερική πίεση ίση με …..atm.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ
ΟΣΜΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΙΣΟΤΟΝΙΚΑ χαρακτηρίζονται τα διαλύματα
ίσων οσμωτικών πιέσεων (άρα σε ίδια
θερμοκρασία ίσων συγκεντρώσεων)

Το διάλυμα μικρότερης Π χαρακτηρίζεται
ΥΠΟΤΟΝΙΚΟ ως προς ένα άλλο μεγαλύτερης Π
(ΥΠΕΡΤΟΝΙΚΟ)

*  Διαλύτης κινείται πάντα από το διάλυμα της μικρότερης
οσμωτικής πίεσης (υποτονικό), προς το διάλυμα της μεγαλύτερης (υπερτονικό), μέχρι
να εξισωθούν οι οσμωτικές πιέσεις. Τα mol της διαλυμένης ουσίας σε κάθε διάλυμα
πριν και μετά την όσμωση παραμένουν ίδια.

* Αν η διαλυμένη ουσία είναι ηλεκτρολύτης τότε, στη σχέση Π.V=n.R.T, το n
πρέπει να αναφέρεται στα συνολικά mol μορίων και ιόντων μετά την διάσταση του
ηλεκτρολύτη. Π.χ. αν στο διάλυμα προσθέσαμε 0,4 mol NaCl καιη διάστασή του είναι
πλήρης , τότε τα ολικά mol θα είναι n=0,8 mol.

Λ.ΤΖΙΑΝΟΥΔΑΚΗ

Αριστερά: Κύτταρο σε ισοτονικό (ως
προς το κυτταρικό του υγρό) διάλυμα.

Κέντρο: Κύτταρο σε υπερτονικό
διάλυμα.

Δεξιά: Κύτταρο σε υποτονικό διάλυμα.

ΠΕΙΡΑΜΑ: Ρίξτε μερικές σταφίδες

σε ποτήρι με νερό. Παρατηρήστε τις
την επόμενη μέρα. Τι παρατηρείτε; 
Εξηγείστε το φαινόμενο.



ΧΗΜΕΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ (Κ) ΚΕΦ.2:2.1 (α) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ
ΧΗΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ, ΕΝΘΑΛΠΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2.1.1 Ποιες από τις παρακάτω μεταβολές είναι
εξώθερμες;

α) Φωτοσύνθεση

β) Καύση άνθρακα

γ) Βρασμός νερού

δ) Τήξη κεριού.

2.1.2 Είναι σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ) οι
προτάσεις που ακολουθούν;

α) Η θερμότητα ενός σώματος μετρείται σε
οC ή σε K.                               

β) Στο νερό των 25 oC τα μόρια έχουν
μεγαλύτερη μέση κινητική ενέργεια από τα
μόρια του νερού των 10 οC.   

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑΣ: 1-
Ενεργειακές μεταβολές στις χημ. 
Αντιδράσεις

2- Παράγοντες που τις επηρεάζουν

3-Νόμοι που ισχύουν στις μεταβολές

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ: Σπάσιμο δεσμών +   Δημιουργία νέων δεσμών

(Απαιτεί ενέργεια (-Q))     (Ελευθερώνει ενέργεια (+Q’))

Επομένως: Qολικό = +Q’-Q, Αν Qολικό>0, έχουμε ΕΞΩΘΕΡΜΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

Αν Qολικό<0, έχουμε ΕΝΔΟΘΕΡΜΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

Η θερμότητα
και η θερμοκρασία είναι
διαφορετικές έννοιες. 

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ: Είναι η
ενέργεια που μεταφέρεται από
ένα σώμα σε άλλο λόγω της
διαφοράς θερμοκρασιών τους.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Αποτελεί
μέτρο κίνησης των δομικών
μονάδων της ύλης.

Λ.ΤΖΙΑΝΟΥΔΑΚΗ

ΠΕΙΡΑΜΑ: 1) Σε ένα

ποτήρι με νερό διαλύστε
ένα αμμωνιακό αλάτι
(χλωριούχο αμμώνιο, οξικό
αμμώνιο, ή ένα αμμωνιακό
λίπασμα). Αγγίξτε το
ποτήρι. Τι αντίδραση
είναι η διάλυση του
αμμωνιακού λιπάσματος
σε νερό;

2) Βρέξτε τα χέρια σας με
νερό και στη συνέχεια
ρίξτε οινόπνευμα και
τρίψτε τα. Τα αισθάνεστε
ζεστά ή κρύα; Τι αντίδραση
είναι η διάλυση αλκοόλης

ΧΗΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Αποτελεί συνδυασμό κινητικής και
δυναμικής ενέργειας των δομικών μονάδων της ύλης (Μόρια κλπ)

Σε κάθε αντίδραση η ενέργεια
μεταβάλλεται

Χημικό σύστημα περιβάλλον

ΔΕ (Σαν θερμική, 

φωτεινή, ηλεκτρική)



ΧΗΜΕΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ (Κ) ΚΕΦ.2:2.1 (β) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ
ΧΗΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ, ΕΝΘΑΛΠΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
2.1.3 Είναι σωστές (Σ) ή λανθασμένες

(Λ) οι προτάσεις που ακολουθούν;

α) Η ολική ενέργεια των αντιδρώντων είναι
ίση με την ολική ενέργεια των προϊόντων σε
μια αντίδραση. 

β) Η ενθαλπία ενός συστήματος οφείλεται
μόνο στη κίνηση των δομικών μονάδων ύλης
(μόρια, άτομα κλπ) 

γ) Στις αντιδράσεις καύσεις τα προϊόντα
έχουν μικρότερη ενθαλπία από τα
αντιδρώντα σε ίδιες συνθήκες πίεσης και
θερμοκρασίας.

δ) Η αντίδραση Η2Ο(g)   → H2O(l) , είναι
εξώθερμη και αυθόρμητη σε πρότυπη
κατάσταση. 

ΕΝΘΑΛΠΙΑ: «Εσωτερικό ενεργειακό
περιεχόμενο» αντιδρώντων ή
προϊόντων.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Επομένως:

Σε ΕΞΩΘΕΡΜΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Q (Π.χ. καύση CO2)

Σε ΕΝΔΟΘΕΡΜΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Q (Π.χ. διάσπαση CaCO3)

*  Η ενθαλπία
δεν είναι θερμότητα

Μπορούμε να πούμε ότι ένα
σώμα έχει ενθαλπία, όχι όμως
και θερμότητα.

Λ.ΤΖΙΑΝΟΥΔΑΚΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ

Αν φαντασθούμε την ενθαλπία σαν
δοχείο που «γεμίζει» ή «αδειάζει» με
ενέργεια, τότε για έξώθερμη
αντίδραση θα έχουμε το σχηματικό
ανάλογο:

* Η ενθαλπία εξαρτάται από
ποσότητα των ουσιών (Η
ενθαλπία που περικλείουν 2 mol 
NH3 είναι διπλάσια από την
ενθαλπία που περικλείει 1 mol
ΝΗ3 ) .

* Η ενθαλπία εξαρτάται από
την κατάσταση στην οποία
βρίσκεται το σύστημα και όχι
από τον τρόπο που έφθασε σ’
αυτή (Καταστατική ιδιότητα)



ΧΗΜΕΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ (Κ) ΚΕΦ.2:2.1 (γ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ
ΧΗΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ, ΕΝΘΑΛΠΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2.1.4 Η2(g) + ½ O2(g) → H2O(g), ΔΗ1

2 Η2(g) + O2(g) → 2 H2O(g), ΔΗ2

Σε ίδιες συνθήκες P,T, ισχύει ΔΗ1 = …ΔΗ2

2.1..5 Είναι σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ) οι
προτάσεις που ακολουθούν;

α) 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ

Λ.ΤΖΙΑΝΟΥΔΑΚΗ

ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ (ΔΗ): 
Είναι η μεταβολή ενθαλπίας (ΔΗ) 
μεταξύ αντιδρώντων και προϊόντων, 
για δεδομένες συνθήκες πίεσης και
θερμοκρασίας

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ (ΔΗ):

ΔΗ= Ηπροϊόντων –Ηαντιδρώντων και εξαρτάται:

1) Από την ΦΥΣΗ των αντιδρώντων (π.χ. καύση διαμαντιού, 
γραφίτη)

2) Από τη ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ αντιδρώντων και προϊόντων (π.χ. 
σχηματισμός υγρού νερού και υδρατμών)

3) Από τις ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ
( Η ενθαλπία αντίδρασης

αναφέρεται στην αντίδραση
όπως αυτή αναγράφεται στην
χημική εξίσωση, δηλαδή έχουν
σημασία οι συντελεστές των
σωμάτων) 

Αν η θερμοκρασία είναι 25 οC και η πίεση 1 atm (Για
διαλύματα η C=1M), (ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ), τότε η
μεταβολή ενθαλπίας στις συνθήκες αυτές λέγεται πρότυπη
μεταβολή ενθαλπίας ή πρότυπη ενθαλπία (ΔΗο)



ΧΗΜΕΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ (Κ) ΚΕΦ.2:2.1 (δ) ΕΙΔΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2.1.6 Να σχηματίσετε τις θερμοχημικές
εξισώσεις με βάση τα δεδομένα:

Για ΗΝΟ3, ΔΗο
f= -a kJ/mol

Για C3H8, ΔΗο
c= -b kJ/mol

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ

Λ.ΤΖΙΑΝΟΥΔΑΚΗ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΔΗο
f): Είναι η μεταβολή

ενθαλπίας κατά το σχηματισμό 1 mol ένωσης από τα στοιχεία που την
αποτελούν.

Π.χ. Αν ΔΗο
f(CO2)=-393 kJ/mol, 

τότε C(γραφίτης)  +  Ο2(g) → CO2(g), ΔΗο=-393 kJ

ΠΡΟΣΟΧΗ H πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού των
στοιχείων στη σταθερότερη μορφή τους θεωρείται
μηδέν

Όσο μικρότερη είναι η τιμή της ΔΗο
f μιας ένωσης τόσο

σταθερότερη θεωρείται η ένωση σε σχέση με τα στοιχεία
της

Ας προσέξουμε τη σχέση:

ΔΗ=ΣΔΗο
f(προϊόντων)-ΣΔΗο

f(αντιδρώντων)
Π.χ. για την αντίδραση 2 ΝΗ3(g) + 3 Cl2(g)  →N2(g)  +  6 HCl(g) 

Θα είναι: ΔΗ=6ΔΗο
f(HCl) – 2ΔΗο

f(NH3)

ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΚΑΥΣΗΣ (ΔΗο
C): Είναι η μεταβολή ενθαλπίας

κατά τη πλήρη καύση 1 mol ουσίας σε πρότυπη κατάσταση. (ΔΗο
C): <0

Π.χ. Αν ΔΗο
c(CH4)=-890 kJ/mol, 

τότε CH4(g) +  2 Ο2(g) → CO2(g) +  2 H2O(g) , ΔΗο=-890 kJ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ (ΔΗο
n): Είναι η μεταβολή

ενθαλπίας κατά τη πλήρη εξουδετέρωση σε αραιό υδατικό διάλυμα 1 mol 
Η+ ενός οξέος με μια βάση, ή 1 mol ΟΗ- από ένα οξύ σε πρότυπη

κατάσταση.   (ΔΗο
n)<0

Π.χ. HCl(aq) + NaOH(aq) → NaCl(aq)  +  H2O(l),  ΔΗο=-57,1 kJ

H πρότυπη ενθαλπία
εξουδετέρωσης ισχυρού οξέος από
ισχυρή βάση έχει πάντα σταθερή τιμή
ίση με -57,1 kJ

Όταν το οξύ ή η βάση που
εξουδετερώνονται είναι ασθενές, τότε
ένα μέρος της εκλυόμενης ενέργειας
δαπανάται για τον ιοντισμό του, άρα η
ΔΗ θα είναι μεγαλύτερη (π.χ. -10 kJ)

Aν τα mol του νερού που παράγονται
είναι 2 τότε θα διπλασιάζεται και η
τιμή της ενθαλπίας εξουδετέρωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ



ΧΗΜΕΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ (Κ) ΚΕΦ.2:2.1 (ε) ΕΙΔΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2.1.7 Να σχηματίσετε τις θερμοχημικές εξισώσεις με βάση τα δεδομένα:

Για ΗΝΟ3, ΔΗο
f= -a kJ/mol

Για C3H8, ΔΗο
c= -b kJ/mol

2.1.8 Αν ΔΗο
f(Fe3O4)=a , και ΔΗo

f(H2O)=b, τότε η πρότυπη ενθαλπία ΔΗο της αντίδρασης 3 Fe(s)  +  4 H2O(g) → Fe3O4(s) + 4 H2(g),  
είναι ίση με : i) a-b,  ii) b-a,  iii) 4(a-b),  iv) 4(b-a),  v) τίποτε από τα προηγούμενα.

2.1.9 Οι πρότυπες ενθαλπίες σχηματισμού των H2O(l), CO2(g), C2H6(g) και C2H4(g), είναι αντίστοιχα ίσες με α, β, γ και δ kJ/mol.
Επομένως η ενθαλπία της αντίδρασης C2H4(g)  +  H2(g) → C2H6(g), είναι: α) γ-α-δ, β) δ-γ, γ) γ-δ, δ) α+β-γ+δ

2.1.10 Όταν καίγονται 6 g C2H6 (αιθάνιο), ελευθερώνονται 312 kJ. Να γράψετε τη θερμοχημική εξίσωση καύσης του. (Αr C=12, H=1)

2.1.11 Όταν καίγεται 1 g ΤΝΤ (Τρινιτροτολουόλιο), ελευθερώνεται θερμότητα ίση με 3,62 kcal σε πρότυπη κατάσταση. Αν η σχετική
μοριακή μάζα του ΤΝΤ είναι 227 τότε η ΔΗο

c(TNT)=…….kcal/mol.

Όταν σε δοχείο
πραγματοποιούνται ταυτόχρονα δύο
αντιδράσεις, μία ενδόθερμη και μία
εξώθερμη, τότε δεν παρατηρείται
θερμική μεταβολή, αν το ποσό
θερμότητας που ελευθερώνεται από
την εξώθερμη είναι ίσο με αυτό που
απορροφά η ενδόθερμη

Λ.ΤΖΙΑΝΟΥΔΑΚΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ
2.1.12 Μείγμα υδρατμών και αέρα διαβιβάζεται πάνω από ερυθροπυρωμένο άνθρακα, 
οπότε πραγματοποιούνται οι αντιδράσεις που περιγράφονται από τις εξής θερμοχημικές
εξισώσεις: C(s) + H2O(g) → CO(g)  +  H2(g), ΔΗ= 30 kcal    και

2C(s)  +  O2(g) → 2CO(g), ΔΗ= -27kcal.

Να υπολογισθεί η αναλογία mol υδρατμών – αέρα που πρέπει να έχει το μείγμα, 
προκειμένου να μην παρατηρηθεί θερμική μεταβολή. (Δίνεται ότι ο αέρας περιέχει 20% 
(v/v) περιεκτικότητα.



ΧΗΜΕΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ (Κ) ΚΕΦ.2:2.2 (α) ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2.2.1 Το ποσό θερμότητας που παράγεται
από τη καύση 3,2 g CH4 θερμαίνει
0,5kg νερού θερμοκρασίας 10 oC. Να
υπολογίσετε τη μέγιστη θερμοκρασία
στην οποία θα φθάσει το νερό. 
Δίνονται: ΔΗο

c(CH4)=-80 kcal/mol ,  
c(H2O) = 1 cal.g-1.grad-1 .

2.2.2 Είναι σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ) 
οι προτάσεις που ακολουθούν;

α) Η θερμοχωρητικότητα του νερού
μιας δεξαμενής νερού και του νερού
ενός ποτηριού από την δεξαμενή
είναι ίδιες. 

β) Η ειδική θερμοχωρητικότητα του
νερού μιας δεξαμενής νερού και του
νερού ενός ποτηριού από την
δεξαμενή είναι ίδιες.          

γ) Αν προσφέρουμε ίδιο ποσό
θερμότητας σε δύο ουσίες Α και Β, 
τότε θα ανεβεί περισσότερο η
θερμοκρασία της ουσίας με τη
μεγαλύτερη ειδική
θερμοχωρητικότητα.          

Η μέτρηση της θερμότητας που εκλύεται
ή απορροφάται σε μια αντίδραση γίνεται
με τα θερμιδόμετρα

Λ.ΤΖΙΑΝΟΥΔΑΚΗ

ΕΞΙΣΩΣΗ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑΣ

q=m.c.ΔΤ
Όπου m: μάζα ουσίας π.χ. νερού

C: ειδική θερμοχωρητικότητα της ουσίας (j.g-1.grad-1)

ΔΤ: μεταβολή θερμοκρασίας σε oC ή σε Κ.

Το γινόμενο m.c=C αποτελεί την
θερμοχωρητικότητα της ουσίας (j.grad-1)

Αν το θερμιδόμετρο έχει θερμοχωρητικότητα C, τότε η εξίσωση της
θερμιδομετρίας γράφεται:

q= (m.c+C).ΔΤ

H ειδική θερμοχωρητικότητα c δεν εξαρτάται από τη μάζα της
ουσίας, αλλά μόνο από τη φύση της. 

Η θερμοχωρητικότητα C όμως εξαρτάται τόσο από τη φύση, όσο και από τη μάζα
της ουσίας.

Η ειδική θερμοχωρητικότητα c εκφράζει το ποσό θερμότητας που απαιτείται για να
αυξηθεί η θερμοκρασία 1 g ουσίας κατά 1 οC.

Υλικά με μικρή c θερμαίνονται ή ψύχονται εύκολα (Π.χ. μέταλλα) 

ΠΡΟΣΟΧΗ



ΧΗΜΕΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ (Κ) ΚΕΦ.2:2.3 (α) ΝΟΜΟΙ ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2.3.1 Από τη θερμοχημική εξίσωση

2 ΗCl(g) → H2(g) + Cl2(g), ΔΗο=+44kcal , 
προκύπτει ότι πρότυπη ενθαλπία
σχηματισμού του HCl(g) είναι: 

α)-44kcal/mol, β) -88kcal/mol, γ) 
22kcal/mol, δ) -22kcal/mol

2.3.2 Nα βρεθεί η πρότυπη ενθαλπία
σχηματισμού του HCOOH από τα
παρακάτω δεδομένα:

ΔΗοc(C) = -94kcal/mol

ΔHoc(H2) = -69kcal/mol

ΔΗοc(HCOOH)= -66 kcal/mol

1)  Τα ποσά θερμότητας είναι ανάλογα
των μαζών των αντιδρώντων

Λ.ΤΖΙΑΝΟΥΔΑΚΗ

2) Νόμος (Αρχή) Lavoisier

Το ποσό θερμότητας που εκλύεται ή
απορροφάται για τη σύνθεση ενός
mol ένωσης από τα στοιχεία της, 
είναι ίσο με το ποσό θερμότητας που
απορροφάται ή εκλύεται κατά την
αποσύνθεση 1 mol της ένωσης στα
στοιχεία της, σε ίδιες συνθήκες.

Οι υπολογισμοί των ποσών θερμότητας που εκλύονται ή απορροφώνται στις
θερμοχημικές αντιδράσεις στηρίζονται στις εξής αρχές ή νόμους

3) Νόμος του Hess: Το συνολικό
ποσό θερμότητας που εκλύεται ή
απορροφάται σε μια αντίδραση δεν
εξαρτάται από τα ενδιάμεσα στάδια
της αντίδρασης , αλλά από την
αρχική και τελική κατάσταση
(Καταστατική ιδιότητα)  

Για τις διαδοχικές
αντιδράσεις όπως στο διπλανό
παράδειγμα μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε θερμοχημικούς
κύκλους.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σύμφωνα με αυτό μπορούμε να
πολλαπλασιάσουμε τα μέλη μιας
θερμοχημικής εξίσωσης με τον ίδιο
συντελεστή.

Π.χ. C  +  O2 → CO2, ΔΗ= -393 kJ

Άρα: 2C  +  2O2 → 2CO2, ΔΗ=-786 kJ 

Επιτρέπει να αντιστρέφουμε μια
θερμοχημική εξίσωση αλλάζοντας το
πρόσημο στην ενθαλπία της ΔΗ. Π.χ.

C  +  O2 → CO2, ΔΗ= -393 kJ

Άρα, CO2 → C  +  O2, ΔH=393 kJ

Μπορούμε επομένως να «προσθέσουμε»
διαδοχικές θερμοχημικές εξισώσεις, 
προσθέτοντας αλγεβρικά και τις ενθαλπίες
τους. Π.χ.

C  +  ½ O2  → CO,    ΔΗ1= -200 kJ

CO  +  ½ O2 → CO2,     ΔΗ2= -193 kJ

Άρα: C  +  O2  → CO2,  ΔΗ= -293 kJ



ΧΗΜΕΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ (Κ) ΚΕΦ.3: 3.1 (α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΧΗΜΙΚΗΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ-ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

3.1.1 Είναι σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ) οι
θέσεις που ακολουθούν;

α) Όταν συγκρούονται δύο μόρια τότε έχουμε
οπωσδήποτε διάσπαση δεσμών και
δημιουργία νέων.

β) Όταν αυξάνονται οι κινητικές ενέργειες των
αντιδρώντων μορίων αυξάνεται και το
ποσοστό των αποτελεσματικών
συγκρούσεων.

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

Μόνο οι αποτελεσματικές (ενεργές) 
κρούσεις μεταξύ των μορίων
οδηγούν σε παραγωγή
προϊόντων.

Για να συγκρουστούν
αποτελεσματικά δύο μόρια
πρέπει να έχουν κατάλληλες
ταχύτητες και
προσανατολισμό.

Το ποσοστό των ενεργών κρούσεων
είναι πολύ μικρό

ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ

Έχει υπολογισθεί
ότι σε αέρια όγκου 1 L 
και σε stp γίνονται 1032

συγκρούσεις μορίων
ανά δευτερόλεπτο από
τις οποίες μόνο το 1/108 

είναι ενεργές.

Λ.ΤΖΙΑΝΟΥΔΑΚΗ

Για να γίνει χημική
αντίδραση
απαιτείται ένα
ελάχιστο ποσό
ενέργειας που
λέγεται ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

Μελετά: την ΤΑΧΥΤΗΤΑ μιας αντίδρασης

τους ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ που την επηρεάζουν

τον ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ της αντίδρασης

ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:  
Για να γίνει αντίδραση πρέπει να σχηματισθεί
από τη σύγκρουση των αντιδρώντων ένα
ενδιάμεσο προϊόν (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΣΥΜΠΛΟΚΟ), το οποίο στη συνέχεια δίνει τα
τελικά προϊόντα.

ΠΡΟΣΟΧΗ Υψηλή ενέργεια ενεργοποίησης

σημαίνει χαμηλή ταχύτητα



ΧΗΜΕΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ (Κ) ΚΕΦ.3: 3.1 (β)   ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

3.1.2 Σε δοχείο 10 L πραγματοποιείται η
αντίδραση Α +  2 Β → Γ. Αν σε 10 s 
παρήχθησαν 4 mol του Γ, η ταχύτητα
της αντίδρασης είναι:

α) 4 mol.L-1.s-1 , β) 0,4 mol.L-1.s-1 ,

γ) 0,04 mol.L-1.s-1 , δ) 0,08 mol.L-1.s-1 .

3.1.3 Ποια είναι η ταχύτητα μεταβολής του
αντιδρώντος Β στο ίδιο διάστημα για
την προηγούμενη αντίδραση;

α)  -0,08 mol.L-1.s-1 , β) 0,02 mol.L-1.s-1 ,

γ) 0,04 mol.L-1.s-1 , δ) 0,08 mol.L-1.s-1 .

3.1.4 (Εφαρμογή σχ. βιβλίου σελ 82)

Για την αντίδραση Α + Β →Γ η ταχύτητα
δίνεται από τη σχέση:

(+ για τα προϊόντα και – για τα αντιδρώντα)

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ είναι ο ρυθμός
μεταβολής των αντιδρώντων ή προϊόντων, δηλαδή
η μεταβολή της ποσότητάς τους προς την
αντίστοιχη μεταβολή του χρόνου. 

Η ταχύτητα αντίδρασης ελαττώνεται με την πάροδο
του χρόνου, καθώς ελαττώνονται οι συγκεντρώσεις

των αντιδρώντων.

Όταν ολοκληρωθεί η αντίδραση η καμπύλη της ταχύτητας μετα
του χρόνου γίνεται παράλληλη με τον άξονα των χρόνων.

Η εφαπτομένη στην καμπύλη σε τυχαίο σημείο δίνει την
ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ταχύτητα εκείνη την χρονική στιγμή.

Λ.ΤΖΙΑΝΟΥΔΑΚΗ

Παράδειγμα: Αν σε 10 s η
συγκέντρωση του Α από 2 mol/L έγινε
1,5 mol/L η ταχύτητα αντίδρασης θα
είναι: 

υ=-(Cτελ-Cαρχ)/Δt = -(-0,5)mol/L/10s=0,05mol.L-1.s-1.

Η ταχύτητα επομένως
εκφράζεται σε μεταβολή
συγκέντρωσης ΔC προς
αντίστοιχη μεταβολή
χρόνου Δt.

C
t

υ Δ
= ±

Δ

Γενικά για την αντίδραση αΑ +  βΒ → γΓ +  δΔ η ταχύτητα
(μέση ταχύτητα) δίνεται από τις σχέσεις:

υ=-1/α Δ[Α]/Δt= -1/β Δ[Β]/Δt =1/γ Δ[Γ]/Δt =1/δ Δ[Δ]/Δt



ΧΗΜΕΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ (Κ) ΚΕΦ.3: 3.2 (α) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ
ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

3.2.1 Σε 500 mL διαλύματος HCl 1M 
θερμοκρασίας 25 οC ρίχνουμε 5 g 
ρινισμάτων Fe, οπότε πραγματοποιείται
η αντίδραση:

Fe  +  2 HCl → FeCl2 +  H2

με αρχική ταχύτητα υ=α. Πώς θα
μεταβληθεί η αρχική ταχύτητα υ
(Αυξάνεται , ελαττώνεται ή μένει
σταθερή) , αν επαναλαμβάνουμε την
ίδια αντίδραση με μία αλλαγή κάθε
φορά ,και συγκεκριμένα:

Α) Αντί 5g ρινισμάτων Fe ρίξουμε 5 g 
συμπαγούς σιδήρου. ………………….

Β) Αν χρησιμοποιήσουμε 200 mL διαλύματος
HCl 1Μ. ……………………………..

Γ) Αν χρησιμοποιήσουμε 500 mL διαλύματος
HCl 2Μ. ……………………………..

Δ) Αν αυξήσουμε την πίεση πάνω από τη
διάλυμα. ………………………………

Ε) Αν ψύξουμε το διάλυμα πριν από την
προσθήκη του σιδήρου. ……………..

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ

Λ.ΤΖΙΑΝΟΥΔΑΚΗ

1.ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ (c) ⇒ Αύξηση της C προκαλεί αύξηση
της υ.

2. ΠΙΕΣΗ (Ρ) ⇒ Αύξηση της Ρ προκαλεί αύξηση της υ , μόνο
εφ’ όσον υπάρχουν αέρια μεταξύ των
αντιδρώντων.

3. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ⇒Μεγάλη επιφάνεια επαφής (Λεπτός διαμε-

ΣΤΕΡΕΩΝ ρισμός) προκαλεί αύξηση της ταχύτητας.

4. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (Θ)     ⇒ Αύξηση της Θ προκαλεί αύξηση της υ.

(Αύξηση της Θ κατά 10 οC προκαλεί
περίπου διπλασιασμό της ταχύτητας)

5. ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ⇒ Αυξάνουν την ταχύτητα ορισμένων μόνο
αντιδράσεων.

6. ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ⇒ Δρούν σε πολύ μικρές ποσότητες, αυξάνουν
της ταχύτητα και στο τέλος παραμένουν
ουσιαστικά αμετάβλητοι.

Όλοι αυτοί οι παράγοντες
επηρεάζουν με κάποιο
τρόπο το ΠΟΣΟΣΤΟ των
ΕΝΕΡΓΩΝ ΚΡΟΥΣΕΩΝ

Σχήμα 1. Αύξηση της υ με την θερμοκρασία

Σχήμα 2. Κατανομή ενεργών κρούσεων με την
θερμοκρασία



ΧΗΜΕΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ (Κ) ΚΕΦ.3: 3.2 (β) ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

ENZYMA H BIOKATAΛΥΤΕΣ (Πολύπλοκες
ουσίες που δρουν καταλυτικά σε
βιοχημικές αντιδράσεις) 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΖΥΜΩΝ

1) Πολύπλοκη δομή

2) Εξειδικευμένη δράση

3) Ευπάθεια σε θερμοκρασίες υψηλές

4) Μεγάλη αποτελεσματικότητα

ΜΕΡΙΚΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ

Λ.ΤΖΙΑΝΟΥΔΑΚΗ

Ερμηνεία δράσης
καταλύτη

ΟΜΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗ: Καταλύτης και καταλυόμενο σύστημα
βρίσκονται στην ίδια φάση. 

Π.χ. CO(g)  + ½ O2(g) → CO2(g) (Καταλύτης:Η2Ο(g)

ETEΡΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗ: Καταλύτης και καταλυόμενο σύστημα
δεν βρίσκονται στην ίδια φάση. 

Π.χ. Ν2(g)  + 3 Η2(g) → ΝΗ3(g) (Καταλύτης: Fe(s) )

AYTOΚΑΤΑΛΥΣΗ: Ένα από τα προϊόντα του συστήματος δρα
ταυτόχρονα σαν καταλύτης Π.χ. Κατάλυση των παραγομένων ιόντων Mn2+

στην αντίδραση μεταξύ οξαλικού οξέος και όξινου διαλύματος KMnO4.

ΘΕΩΡΙΕΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ

1) Θεωρία ενδιάμεσων
προϊόντων.

(Α + Β→ΑΒ (αργή)

Ενώ, Α+ Κ→ΑΚ (Γρήγορη)

Και ΑΚ + Β→ ΑΒ +Κ
(Γρήγορη)

2) Θεωρία
Προσρόφησης
(αναφέρεται σε
ετερογενείς
καταλύσεις)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ

1) Χημική βιομηχανία

2) Βιοχημεία



ΧΗΜΕΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ (Κ) ΚΕΦ.3: 3.2 (γ) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ
ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ (ερωτήσεις)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

3.2.2 Το παραπλεύρως διάγραμμα αναφέρεται στην αντίδραση Α +  Β → Προϊόντα. Αφού το
παρατηρήσετε με προσοχή να συγκρίνετε τις θερμοκρασίες Τ1 και Τ2.

3.2.2 Επιλέξατε την σωστή από τις απαντήσεις:

Ι) Για την αντίδραση Ν2(g)  +  2 O2(g) → 2 NO2(g) ο λόγος του ρυθμού μεταβολής του Ν2
προς τον ρυθμό μεταβολής του Ο2 είναι: α) 2:1, β)1:2, γ)1:1, δ) Εξαρτάται από τον
μηχανισμό της αντίδρασης.

3.2.3 Αν θεωρηθεί ότι αύξηση της θερμοκρασίας κατά 10 οC διπλασιάζει την ταχύτητα της
αντίδρασης 2 SO2(g)  +  O2(g) → 2 SO3 (g) να βρεθεί η σχέση υ1:υ2, όπου υ1 είναι η
ταχύτητα της σε 10οC και υ2 η ταχύτητά της σε 50 οC. (Όλοι οι άλλοι παράγοντες που
επηρεάζουν την ταχύτητα είναι σταθεροί)

3.2.4 Σε δοχείο μεταβλητού όγκου και σε θερμοκρασία Θ εισάγονται SO2 και Ο2 οπότε
πραγματοποιείται η απλή αντίδραση 2 SO2(g)  +  O2(g) → 2 SO3 (g) .

Όταν οι αρχικές συγκεντρώσεις SO2 και Ο2 είναι ίσες με 1Μ , η ταχύτητα αντίδρασης
μετρήθηκε ίση με 2.10-3 Μ.s -1 . Πόση θα είναι η ταχύτητα αν γίνουν άλλες μετρήσεις με
μοναδικές αλλαγές τις εξής:

α) Αντί Ο2 χρησιμοποιηθεί ίδιος όγκος αέρα (Ο αέρας περιέχει 20% κατ’ όγκο Ο2)

β) Ελαττωθεί ο όγκος στον μισό του αρχικού.

3.2.5 Σε δοχείο όγκου 1 λίτρου εισάγονται 2 mol A και 2 mol B, οπότε πραγματοποιείται η
αντίδραση Α(g)  +  2 B(g) → Γ(g). Μετά από1 min η συγκέντρωση του Α
σταθεροποιήθηκε σε 1,5 mol/L. Να συμπληρωθεί το διπλανό διάγραμμα.

Λ.ΤΖΙΑΝΟΥΔΑΚΗ



ΧΗΜΕΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ (Κ) ΚΕΦ.3: 3.3 (α) ΝΟΜΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ, ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

3.3.1 Για την αντίδραση 2Α + 3Β → 2Γ +Δ
έχει προοσδιορισθεί νόμος ταχύτητας: 
υ=k.[Α]2.[Β]. 

Α) Η αντίδραση είναι απλή ή πολύπλοκη;

Β) Ποια είναι η τάξη της αντίδρασης;

Γ) Προτείνατε μηχανισμό 2 σταδίων αν είναι
πολύπλοκη.

Δ) Να βρεθούν οι μονάδες της σταθεράς k.

ΝΟΜΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ: Είναι η μαθηματική εξίσωση που εκφράζει την σχέση της
ταχύτητας (στιγμιαίας), με τις συγκεντρώσεις των αντιδρώντων σωμάτων

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ⇒ ΑΠΛΕΣ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ (Πραγματοποιούνται σε ένα στάδιο)

⇒ ΣΥΝΘΕΤΕΣ Ή ΠΟΛΥΠΛΟΚΕΣ (Πραγματοποιούνται σε 2 ή
περισσότερα στάδια)

1. Ο νόμος ταχύτητας εξάγεται
πειραματικά

2. ( k) είναι η ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ που εξαρτάται
από τη θερμοκρασία και τη φύση των αντιδρώντων και
δείχνει την ταχύτητα της αντίδρασης όταν οι συγκεντρώσεις
των αντιδρώντων είναι ίσες με 1Μ. 

3. Η ΤΑΞΗ της αντίδρασης είναι το άθροισμα (χ+ψ).

4. Αν χ=α και ψ=β, τότε η αντίδραση είναι ΑΠΛΗ.

5. Τα στερεά δεν μπαίνοιν στο νόμο ταχύτητας.

6. Οι μονάδες της k ποικίλουν ανάλογα με την τάξη της
αντίδρασης.

Λ.ΤΖΙΑΝΟΥΔΑΚΗ

Για την αντίδραση α Α + β Β → γ Γ +  δ Δ
ο νόμος ταχύτητας θα δίνεται από μια

σχέση της μορφής:   υ= k . [Α]χ . [Β]ψ

Όταν προτείνουμε μηχανισμό για πολύπλοκη
αντίδραση προσέχουμε τα εξής:

Α) Προτείνουμε 2 διαδοχικά στάδια που δίνουν «άθροισμα» την
πολύπλοκη αντίδραση.

Β) Το πρώτο (βραδύτερο) θα καθορίζει την ταχύτητα και επομένως
θα εναρμονίζεται με το νόμο ταχύτητας.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Α) Εύρεση μονάδων της σταθεράς k για αντίδραση
2ης τάξης.

Β) Η αντίδραση Α + 3Β→ Δ έχει νόμο ταχύτητας: 
υ=κ.[Α].[Β]2.Να προταθεί πιθανός μηχανισμός

ΠΡΟΣΟΧΗ Σε πολύπλοκες
αντιδράσεις η ταχύτητα καθορίζεται
από το βραδύτερο στάδιο

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ



ΧΗΜΕΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ (Κ) ΚΕΦ.3: 3.3 (β) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

3.3.2 Για την αντίδραση 2Α + Β → Γ έχει
καταστρωθεί ο παρακάτω πίνακας
τιμών συγκεντρώσεων και
ταχύτητας αντίδρασης.

Α) Να προσδιορισθεί ο νόμος ταχύτητας.

Β) Να υπολογισθεί η σταθερά ταχύτητας.

Γ) Να βρεθεί η ταχύτητα της αντίδρασης όταν
στο δοχείο όγκου 10L εισαχθούν 0,4 
συνολικά mol ισομοριακού μείγματος
των Α και Β .

Δ) Να προταθεί μηχανισμός 2 σταδίων για την
αντίδραση.

Ε) Να κατασκευασθεί διάγραμμα μεταβολών
συγκεντρώσεων – χρόνου για το
πείραμα 3, αν είναι γνωστό ότι η
αντίδραση ολοκληρώθηκε σε 4 sec.

Λ.ΤΖΙΑΝΟΥΔΑΚΗ

Για την
αντίδραση

α Α +  β Β → γ Γ +  δ
Δ καταστρώθηκε
πειραματικά ο παραπλεύρως
πίνακας τιμών
συγκεντρώσεων
αντιδρώντων και ταχύτητας
αντίδρασης. Να
προσδιορισθεί ο νόμος
ταχύτητας για την
αντίδραση.

[A] (M) [B] (M) U (M.s-1)

Ι 0,1 0,1 9.10-3

ΙΙ 0,2 0,1 36.10-3

ΙΙΙ 0,1 0,2 18.10-3

ΙV 0,1 0,3 27.10-3

Η γενική μορφή του νόμου ταχύτητας θα είναι: υ= k . [Α]χ . [Β]ψ (1)

Εφαρμογή του νόμου για 2 σειρές μετρήσεων στις οποίες να μεταβάλλεται
μόνο η μία συγκέντρωση π.χ. η [Α].  Τέτοιες είναι η Ι και ΙΙ.

Ι⇨ 9.10-3 = k. 0,1x . 0,1ψ

ΙΙ⇨ 36.10-3 = k. 0,2x . 0,1ψ Διαιρούμε κατά μέλη τις δύο σχέσεις:

9/36 = (0,1x/0,2x) ⇨ 1/4=(1/2)x ⇨(1/2)2=(1/2)x ⇨ x=2

Στη συνέχεια εφαρμόζουμε το νόμο ταχύτητας σε δύο άλλες σειρές
μετρήσεων στις οποίες αυτή τη φορά να μεταβάλλεται μόνο η [Β]. (Ι και ΙΙΙ)

Ι⇨ 9.10-3 = k. 0,12 . 0,1ψ

ΙΙΙ⇨ 18.10-3 = k. 0,12 . 0,2ψ Διαιρούμε κατά μέλη τις δύο σχέσεις:

9/18 = (0,1ψ/0,2ψ) ⇨ 1/2=(1/2)ψ ⇨(1/2)=(1/2)ψ ⇨ ψ=1.

Άρα ο νόμος ταχύτητας έχει τη μορφή: υ= k . [Α]2. [Β]

[A] (M) [B] (M) U (M.s-1)

Ι 0,02 0,5 10-3

ΙΙ 0,02 0,25 5.10-4

ΙΙΙ 0,04 0,5 2.10-3

ΙV 0,04 1 4.10-3



ΧΗΜΕΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ (Κ) ΚΕΦ.4: 4.1 (α) ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜ. ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1 Είναι σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ) οι
διατυπώσεις των προτάσεων που
ακολουθούν;  

α) Ποσοτικές είναι οι αντιδράσεις που
πραγματοποιούνται γρήγορα  

β) Οι αμφίδρομες αντιδράσεις
πραγματοποιούνται και προς τις δύο
κατευθύνσεις.  

γ) Σε χημική ισορροπία τα mol των
αντιδρώντων και τα mol των προϊόντων
είναι ίσα.  

δ) Σε μια αμφίδρομη αντίδραση το
ελλειμματικό αντιδρών δεν εξαντλείται
ποτέ.  

2 Χαρακτηρίστε τις ισορροπίες που
ακολουθούν σαν ομογενείς (Ο) ή
ετερογενείς (Ε).

α) 3 Fe(s) + 4 H2O(g) Fe3O4(s) + 4H2(g)

Β) HCOOH(aq) + H2O(aq) HCOO-(aq) +  
H3O+(Aq)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

1) ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ (Όχι στατική ή
φαινομενική)

2) ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΑΝΤΙΔΡΩΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ
ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

(Ισορροπία: 2ΗΙ Η2 +  Ι2 )

3) ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ⇒ΜΟΝΟΔΡΟΜΕΣ (ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ) π.χ.CH4 + 2O2 →CO2 + 2 H2O

⇒ΑΜΦΙΔΡΟΜΕΣ π.χ.  2 ΗΙ Η2 +  Ι2

Όλες οι αμφίδρομες αντιδράσεις
καταλήγουν σε κατάσταση ΧΗΜΙΚΗΣ
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ.

Λ.ΤΖΙΑΝΟΥΔΑΚΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

1. ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ Π.χ. Ν2(g) + 3 H2(g) 2 NH3(g)

2. ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ Π.χ. CaCO3(s) CaO(s)  +  

CO ( )



ΧΗΜΕΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ (Κ) ΚΕΦ.4: 4.1 (β) ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

3 Σε δοχείο τοποθετήθηκαν 0,8 mol της ουσίας
Α από τα οποία ένα μέρος διασπάσθηκε και
έδωσε τα σώματα Β και Γ σύμφωνα με την
αντίδραση Α 2Β +  Γ. Αν σε ισορροπία
τα mol του Β είναι 0,4, τότε η απόδοση της
αντίδρασης είναι: α) 50%, β) 25%,  γ)100%, 
δ) 20%.

4 Σε δοχείο όγκου 10 λίτρων εισάγονται 5 mol
ΗΙ από τα οποία ένα μέρος διασπάται προς Η2
και Ι2. Αν σε χημική ισορροπία η
συγκέντρωση του Ι2 βρέθηκε 0,1Μ, ποια ήταν
η απόδοση της διάσπασης του ΗΙ;

5 Σε δοχείο τοποθετήθηκαν 0,2 mol Ν2 και 0,4 
mol Η2, τα οποία αντέδρασαν με απόδοση
60% σχηματίζοντας αμμωνία (ΝΗ3). Να
υπολογισθούν τα mol όλων των σωμάτων σε
χημική ισορροπία.

6 Σε δοχείο όγκου 8,2 L και σε 27 οC 
τοποθετούνται 9,2 g NO2 τα οποία με
απόδοση 50% διασπώνται σε N2 και O2. Να
υπολογισθεί η πίεση στο δοχείο σε κατάσταση
ισορροπίας. Δίνεται R=0,082L.atm.mol-1.K-1.

ΑΠΟΔΟΣΗ (α) αντίδρασης είναι ο λόγος της ποσότητας της ουσίας
που αντιδρά ή παράγεται πρακτικά, προς την ποσότητα της ίδιας
ουσίας που θα αντιδρούσε ή θα παραγόταν θεωρητικά αν η
αντίδραση ήταν ποσοτική

ΠΡΟΣΟΧΗ
Όταν δίνονται ποσότητες από

2 αντιδρώντα, καλό θα είναι η απόδοση να
αναφέρεται στο ΕΛΛΕΙΜΑΤΙΚΟ
ΑΝΤΙΔΡΩΝ.

Λ.ΤΖΙΑΝΟΥΔΑΚΗ

α=mol πρ/mol θεωρ

Π.χ. αν είχαν τοποθετηθεί σε δοχείο 2mol A   και από αυτά αντέδρασαν μόνο
0,5 mol σύμφωνα με την αντίδραση Α Β + Γ , τότε η απόδοση θα είναι:

α=mol πρ/mol θεωρ = 0,5/2=0,25  ή 25%

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Σε δοχείο εισάγονται 2 mol του Α από τα οποία ένα μέρος
αντιδρά και δίνει Β και Γ σύμφωνα με την αντίδραση Α 2 Β +  Γ. Αν σε
χημική ισορροπία μετρήθηκαν 0,8 mol του Β να βρεθεί η απόδοση της
αντίδρασης .

Λύση

(mol)           A          2 B         +           Γ

Αρχικά:            2

Αντέδρασαν:    χ

Σχηματίσθηκαν:                          2χ χ

Σε ισορροπία:  (2-χ) 2χ χ

Αλλά :  2χ=0,8 mol => x=0,4 mol.

Επομένως: α=ηπρ/ηθεωρ=χ/2=0,4/2=0,2 ή 20%

( 0<α<1 )



ΧΗΜΕΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ (Κ) ΚΕΦ.4: 4.2 (α) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ
ΤΗΝ ΧΗΜ. ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

7 Σε δοχείο έχει αποκατασταθεί η
ισορροπία: 

3Fe(s) + 4H2O(g) Fe3O4(s) + 4H2(g), ΔΗ>0

Προς ποια κατεύθυνση θα εκδηλωθεί
αντίδραση όταν προκληθούν οι
ακόλουθες μεταβολές;

Α) Προσθήκη Fe(s) .

Β) Ελάττωση του όγκου του δοχείου.

Γ) Ψύξη του δοχείου.

Δ) Προσθήκη αφυδατικού μέσου.

Ε) Προσθήκη καταλύτη.

Στ) Αφαίρεση Η2(g)

ΑΡΧΗ LE CHATELIER (Ή αρχή της ΦΥΓΗΣ ΠΡΟ ΤΗ ΒΙΑΣ)

Όταν σε σύστημα που βρίσκεται σε χημική ισορροπία προκληθεί εξωτερική
μεταβολή σε κάποιο από τους παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση της χημική
ισορροπίας, τότε η ισορροπία «μετατοπίζεται» προς την κατεύθυνση εκείνη
προς την οποία τείνει να αναιρεθεί η εξωτερική μεταβολή

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

1) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ. (Αύξηση της συγκέντρωσης ενός σώματος οδηγεί
την ισορροπία προς την αντίθετη του σώματος κατεύθυνση)

2) ΠΙΕΣΗ (Εφόσον υπάρχει ένα τουλάχιστον αέριο στην ισορροπία και
μεταβολή του όγκου μεταξύ αερίων αντιδρώντων και προϊόντων) (Αύξηση
της πίεσης με ελάττωση του όγκου, οδηγεί προς τα λίγα mol αερίων)

3) ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (Θέρμανση ευνοεί την ενδόθερμη αντίδραση και
ψύξη την εξώθερμη)

* Η προσθήκη στερεών δεν
διαταράζει την ισορροπία του συστήματος.

•Η προσθήκη καταλυτών δεν επηρεάζει την θέση
ισορροπίας του συστήματος.

•Όταν προστίθεται αδρανές αέριο υπό σταθερό όγκο
η ισορροπία δεν ανατρέπεται.

•Όταν προστίθεται αδρανές αέριο υπό σταθερή
ολική πίεση, τότε η διεργασία αυτή ισοδυναμεί με
εκτόνωση και η ισορροπία μετατοπίζεται προς τα
πολλά mol αερίων.

Λ.ΤΖΙΑΝΟΥΔΑΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ LE CHATELIER.
Σε δοχείο έχει αποκατασταθεί η ισορροπία:

Ν2(g)  +  3 H2(g)  2 NH3(g)   ΔΗ<0 . 

Προς ποια κατεύθυνση θα εκδηλωθεί αντίδραση όταν προκληθούν οι εξής
μεταβολές:

Α) Αφαίρεση ΝΗ3 από το δοχείο.     →

Β) Ψύξη του δοχείου. →

Γ) Συμπίεση με ελάττωση του όγκου του δοχείου. →



ΧΗΜΕΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ (Κ) ΚΕΦ.4: 4.2 (β) ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΧΗΜ. ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

8 Σε δοχείο στο οποίο έχει αποκατασταθεί σε θερμοκρασία Τ η
ισορροπία,     Ν2(g)  +  2 Ο2(g)  2 NΟ2(g)

Προκαλούμε ανατροπή της ισορροπίας μεταβάλλοντας κάποιον
από τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Η όλη διεργασία
αποδίδεται με το διπλανό διάγραμμα C=f(t).  Ζητούνται:  Α) Η
μεταβολή που ανέτρεψε την ισορροπία.  Β) Η κατεύθυνση προς
την οποία εκδηλώθηκε αντίδραση μετά την ανατροπή. 

9. Σε δοχείο στο οποίο έχει αποκατασταθεί σε θερμοκρασία Τ η
ισορροπία,     Ν2(g)  +  2 Ο2(g)  2 NΟ2(g)

Προκαλούμε ανατροπή της ισορροπίας μεταβάλλοντας κάποιον
από τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Η όλη διεργασία
αποδίδεται με το διπλανό διάγραμμα C=f(t).  Ζητούνται:  Α) Η
μεταβολή που ανέτρεψε την ισορροπία.  Β) Η κατεύθυνση προς
την οποία εκδηλώθηκε αντίδραση μετά την ανατροπή.  

10. Σε δοχείο στο οποίο έχει αποκατασταθεί σε θερμοκρασία Τ η
ισορροπία,     Ν2(g)  +  2 Ο2(g)  2 NΟ2(g) 

Προκαλούμε ανατροπή της ισορροπίας μεταβάλλοντας κάποιον
από τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Η όλη διεργασία
αποδίδεται με το διπλανό διάγραμμα C=f(t).  Ζητούνται:  Α) Η
μεταβολή που ανέτρεψε την ισορροπία.  Β) Η κατεύθυνση προς
την οποία εκδηλώθηκε αντίδραση μετά την ανατροπή.  

Λ.ΤΖΙΑΝΟΥΔΑΚΗ



ΧΗΜΕΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ (Κ) ΚΕΦ.4: 4.3 (α) ΣΤΑΘΕΡΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

11. Σε δοχείο σταθερού όγκου και σε
θερμοκρασία θ οC, βρίσκονται σε
ισορροπία 12,8g HI,  0,2 mol I2 και 0,8 
g Η2.  Να υπολογισθεί η σταθερά
ισορροπίας για την διάσπαση του ΗΙ
στους θ oC. Δίνονται οι σχετικές
ατομικές μάζες του Η=1 και του Ι=127.

12. Σε δοχείο όγκου V εισάγονται
ισομοριακές ποσότητες Ν2 και Ο2
συνολικής μάζας 6 g. To σύστημα
θερμαίνεται στους θ οC οπότε οδηγείται
στην ισορροπία:

Ν2(g) + O2(g) 2 NO(g)

Αν η σταθερά ισορροπίας της ανωτέρω
σε θ οC έχει την τιμή Kc=16 να
υπολογισθούν τα mol όλων των
σωμάτων σε ισορροπία.

Αν στην ισορροπία μετέχουν αέρια, τότε ο νόμος ισορροπίας μπορεί να
εκφρασθεί σε σχέση με τις ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ των αερίων. 
Τότε ο νόμος ισορροπίας παίρνει τη μορφή:

Κp = (PΓ
γ .ΡΔδ)/(ΡΑα.ΡΒβ)

ΠΡΟΣΟΧΗ

Έστω η αμφίδρομη και απλή αντίδραση αΑ + βΒ γΓ +  δΔ (όλα αέρια)

Ο νόμος ταχύτητας για την προς τα δεξιά αντίδραση: υ1=k1.[Α]α . [Β]β

Ο νόμος ταχύτητας για την προς τα αριστερά αντίδραση: υ2=k2.[Γ]γ . [Δ]δ

Σε Χημ. ισορροπία όμως υ1=υ2 =>  k1.[Α]α . [Β]β = k2.[Γ]γ . [Δ]δ

Επομένως: 

Η τελευταία σχέση αποτελεί την μαθηματική έκφραση του νόμου ισορροπίας.

*Ενώ ο νόμος ταχύτητας εξαρτάται από τον ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ της
αντίδρασης ο νόμος ισορροπίας δεν επηρεάζεται από αυτόν.

•Τα στερεά δεν μπαίνουν στο νόμο ισορροπίας.

•Η σταθερά ισορροπίας εξαρτάται μόνο από την ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ. (Στις ενδόθερμες
αντιδράσεις αύξηση της Θ προκαλεί αύξηση της Κc).

•Όταν πολλαπλασιασθούν οι συντελεστές εξίσωσης ισορροπίας επί συντελεστή χ, 
τότε η σταθερά ισορροπίας υψώνεται στη δύναμη χ.

•Όταν αντιστραφεί χημική εξίσωση ισορροπίας, τότε αντιστρέφεται και η Κc.

Λ.ΤΖΙΑΝΟΥΔΑΚΗ

1
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γ δ γ δ

α β α β

Γ Δ Γ Δ
= ⇒Κ =

Α Β Α Β

ΠΡΟΣΟΧΗ Για την αντίδραση
αΑ + βΒ γΓ +  δΔ (όλα αέρια)  η σχέση που
συνδέει την σταθερά Kc με την Κp είναι:

Κp=Kc.(RT)Δn, όπου Δn=γ+δ-(α+β) 

Σε αντιδράσεις στις οποίες το Δn=0, όπως π.χ. 
Η2+Ι2 2 ΗΙ,  ισχύει Kp=Kc .



ΧΗΜΕΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ (Κ) ΚΕΦ.4: 4.3 (β) ΠΗΛΙΚΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ (Qc)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

13 Σε κλειστό δοχείο σταθερού όγκου
εισάγονται 0,1 mol N2(g),  0,1 mol 
O2(g) και 0,2 mol ΝΟ(g) σε
θερμοκρασία θ oC. Αν η ισορροπία
Ν2(g) + O2(g) 2 NO(g) έχει σταθερά
Kc=49 στους θ oC, ζητούνται:

α) Η κατεύθυνση προς την οποία θα
εκδηλωθεί αντίδραση.

β) Η σύσταση σε mol  του μείγματος
όταν το σύστημα οδηγηθεί σε
ισορροπία.

14 Σε δοχείο σταθερού όγκου και σε
ορισμένη θερμοκρασία μείγμα
αποτελούμενο από 4 mol HI, 0,5 mol H2
και 0,5 mol I2 βρίσκεται σε ισορροπία. 
Αν στο δοχείο προστεθούν ταυτόχρονα
από 0,2 mol Η2, Ι2, και ΗΙ, ζητούνται:

α) Η κατεύθυνση προς την οποία θα
εκδηλωθεί αντίδραση.

β) Τα mol των τριών σωμάτων στη νέα
ισορροπία.

Όταν ένα σύστημα δεν γνωρίζουμε αν βρίσκεται σε ισορροπία, τότε μπορούμε να το
ελέγξουμε και μάλιστα να προβλέψουμε και την κατεύθυνση προς την οποία
θα εκδηλωθεί αντίδραση με το παρακάτω τρόπο:

Για την αντίδραση αΑ(g)  +  β(Β)g)  γΓ(g)  +  δΔ(g) , υπολογίζουμε το ΠΗΛΙΚΟ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ:

Διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:

Α) Αν Qc=Kc , τότε το σύστημα βρίσκεται σε ισορροπία.

Β) Αν Qc>Kc, τότε θα εκδηλωθεί αντίδραση προς τα αριστερά (⇐)

Γ) Αν Qc<Kc, τότε θα εκδηλωθεί αντίδραση προς τα δεξιά. ( ⇒)
Όταν το σύστημα οδηγηθεί στη νέα ισορροπία το πηλίκο συγκεντρώσεων Qc θα

γίνει και πάλι ίσο με την Kc.

Φυσικά μπορούμε να συγκρίνουμε το πηλίκο μερικών πιέσεων Qp με την τιμή της
Kp και να βγάλουμε ανάλογα συμπεράσματα.

Λ.ΤΖΙΑΝΟΥΔΑΚΗ
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ΧΗΜΕΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ (Κ) ΚΕΦ.4: 4.3 (γ) ΑΛΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΧΗΜ. 
ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

15 Σε δοχείο 10 λίτρων και σε 1000 Κ
έχει αποκατασταθεί η ισορροπία:

2Α(g) +  Β(g)  Γ(g) .

Αν στο δοχείο υπήρχαν 1 mol A, 2 mol 
B και 1 mol Γ, ζητούνται:

Α)Να υπολογισθούν οι τιμές των
σταθερών ισορροπίας Kc, Kp.

Β) Η ολική πίεση στο δοχείο.

Γ) Η %(v/v) περιεκτικότητα του αερίου
μείγματος στο αέριο Β.

Δ) Η πυκνότητα του αερίου μείγματος, αν
οι σχετικές μοριακές μάζες των αερίων
Α, Β και Γ είναι αντίστοιχα ίσες με 15, 
10 και 30.

Δίνεται:R=0,082 L. atm. mol-1.K-1 .

Όταν σε δοχείο σταθερού όγκου V έχει αποκατασταθεί σε θερμοκρασία T η
ισορροπία μεταξύ των αερίων Α, Β και Γ,  (Γ 2Α +  Β ) , τότε μπορούν να
αξιοποιηθούν οι παρακάτω σχέσεις:

Α) Νόμος ισορροπίας ⇒

B) Καταστατική εξίσωση

είτε για ένα αέριο, είτε για ⇒ Pα . V = nα.R.T

Το μείγμα Pολ . V = nολ.R.T

Γ) Η αναλογία πιέσεων είναι⇒ Pα/Pολ = nα/nολ ⇒ Pα=Pολ.nα/nολ

και αναλογία mol

Δ) Νόμος μερικών πιέσεων ⇒ Pολ = Pα + Pβ + Pγ

E) H %(v/v) περιεκτικότητα

αερίου , δίνει το γραμμομοριακό⇒ Π.χ. Αν το μείγμα περιέχει 20%(v/v) αερίου Α, 

κλάσμα του αερίου τότε και nα=20%. nολ=0,2 nολ ή xA=0,2

Στ) Πυκνότητα μείγματος ⇒ ρ=mολ/V

Λ.ΤΖΙΑΝΟΥΔΑΚΗ

2.2.[ ] [ ] ,
[ ]

aP PA BKc p
P

β

γ

= Κ =
Γ



ΧΗΜΕΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ (Κ) ΚΕΦ.5: 5.1 (α) ΟΞΕΙΔΩΣΗ, ΑΝΑΓΩΓΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

5.1 Ποιες από τις παρακάτω αντιδράσεις
είναι οξειδοαναγωγικές;

Zn  +  2 HCl    → ZnCl2 +  H2O

2 Η2 +  O2 → 2 H2O

CaCO3 → CaO +  CO2

HCl  +  NaOH → NaCl +  H2O

5.2 Είναι σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ) οι
προτάσεις που ακολουθούν;

α) Όταν ένα στοιχείο ενώνεται με
υδρογόνο οξειδώνεται.                     ڤ

β) Στην αντίδραση

2 Η2 +  O2 → 2 H2O, το υδρογόνο
οξειδώνεται. ڤ

γ) Όταν σε μία αντίδραση ένα στοιχείο
οξειδώνεται, τότε κάποιο άλλο θα
ανάγεται. ڤ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ⇒ ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΕΣ

⇒ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις έχουν σημαντικό μερίδιο στα
βιολογικά φαινόμενα (Ζυμώσεις, καύσεις κλπ)

Ένας εύκολος τρόπος να αναγνωρίσουμε μια οξ/κή αντίδραση είναι
ο εξής: Αν κάποιο στοιχείο στο ένα μέλος της βρίσκεται ελεύθερο (π.χ. Η2 ή Νa)
και στο άλλο μέλος βρίσκεται με μορφή χημικής ένωσης (π.χ. Η2Ο ή Νa2O) , τότε
η αντίδραση αυτή είναι οξειδοαναγωγική.

Π.χ.  2 Να +  2 Η2Ο → 2 ΝαΟΗ +  Η2

Λ.ΤΖΙΑΝΟΥΔΑΚΗ

Κοινό χαρακτηριστικό των οξ/κών αντιδράσεων αποτελεί η
«ΜΕΤΑΦΟΡΑ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΊΩΝ από το ένα στοιχείο σε άλλο.

ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ Χ

1) Ένωση του Χ με οξυγόνο ή αφαίρεση υδρογόνου από ένωση του Χ

Π.χ 2 Fe  +  O2 → 2 FeO

4 HCl  +  O2 → 2 H2O  +  2 Cl2

2) Αποβολή ηλεκτρονίων από το άτομο του Χ.

ΑΝΑΓΩΓΗ στοιχείου Ψ είναι η ένωση του Ψ με Η ή η αφαίρεση Η από ένωση του
Ψ, ή η πρόσληψη ηλεκτρονίων από το άτομο του Χ

Οξείδωση και αναγωγή είναι οι δύο
όψεις του ίδιου νομίσματος. Δεν
μπορεί να υπάρξει
μεμονωνομένα ή μία μόνο δίχως
την άλλη.



ΧΗΜΕΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ (Κ) ΚΕΦ.5: 5.1 (β) ΟΞΕΙΔΩΣΗ, ΑΝΑΓΩΓΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
5.3 Να υπολογισθούν οι αριθμοί οξείδωσης

των στοιχείων που σημειώνονται με
έντονη γραφή:

H2SO4, KMnO4,  H2PO4
- , Fe3+ , 

NH4
+,  Ca3(PO4)2,  (NH4)2SO3 Br2

5.4 Nα υπολογισθούν οι αριθμοί οξείδωσης
των ατόμων του άνθρακα στις ενώσεις:

CH3-CH2-CH=CH2

CH3-CH2-CH=O

Αυθόρμητες αντιδράσεις : 1. Πραγματοποιούνται δίχως
εξωτερικές παρεμβάσεις.

2. Οδηγούν σε κατάσταση μικρότερης ενέργειας.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ

Λ.ΤΖΙΑΝΟΥΔΑΚΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ατόμου σε
ομοιοπολική ένωση είναι το φαινομενικό
φορτίο του ατόμου , αν τα κοινά ζεύγη
ηλεκτρονίων αποδοθούν στο
ηλεκτραρνητικότερο στοιχείο

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ιόντος σε ιοντική
ένωση είναι το πραγματικό φορτίο του
ιόντος στην ένωση.

Στις οργανικές ενώσεις
υπολογίζουμε τον Α.Ο. για κάθε άτομο
άνθρακα χωριστά, αφού γράψουμε τον
συντακτικό τύπο της ένωσης. Πρέπει κάθε
άτομο C με τους υποκαταστάτες του να έχουν
άθροισμα Α.Ο. = 0.

Π.χ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΟΞΕΙΔΩΣΗ στοιχείου Χ είναι η αύξηση του
Α.Ο. του Χ. (Αναγωγή η ελάττωση)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Να υπολογισθεί ο Α.Ο. των σημειωμένων στοιχείων σε K2Cr2O7, HPO4
2-



ΧΗΜΕΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ (Κ) ΚΕΦ.5: 5.1 (γ) ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ, ΑΝΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΣΑ

Ηλεκτραρνητικότητα ενός ατόμου είναι η δύναμη
(τάση) με την οποία το άτομο έλκει τα ηλεκτρόνια
στους δεσμούς του με άλλα στοιχεία.

Λ.ΤΖΙΑΝΟΥΔΑΚΗ

ΟΞΕΙΔΩΣΗ και ΑΝΑΓΩΓΗ
αποτελούν τις δύο όψεις
του ίδιου νομίσματος

ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Ή ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑΜΕΣΑ

Ενώσεις που
περιέχουν στοιχείο με τον
υψηλότερο Α.Ο. δρούν μόνο
ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ. (HΝO3). 
Ενώσεις που περιέχουν στοιχείο
με τον χαμηλότερο Α.Ο. δρουν
μόνο ΑΝΑΓΩΓΙΚΑ . (ΝΗ3). 
Τέλος, ενώσεις που περιέχουν
στοιχείο με ενδιάμεσους Α.Ο. 
μπορούν να δράσουν και
οξειδωτικά και αναγωγικά
(ΕΠΑΜΦΟΤΕΡΙΖΟΥΣΕΣ)
(ΝO2)

ΠΡΟΣΟΧΗ

•Προκαλούν οξείδωση σε άλλα σώματα.

• Ανάγονται τα ίδια.

• Περιέχουν κάποιο οξειδωτικό στοιχείο.

• «Δέχονται» ηλεκτρόνια.

• Μειώνεται ο Α.Ο. του οξειδ. στοιχείου τους.



ΧΗΜΕΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ (Κ) ΚΕΦ.5: 5.1 (δ) ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ,  ΑΝΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΣΑ
Λ.ΤΖΙΑΝΟΥΔΑΚΗ



ΧΗΜΕΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ (Κ) ΚΕΦ.5: 5.1 (ε) ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

5.5 Να συμπληρώσετε δίπλα στα παρακάτω
σώματα το χαρακτηρισμό (Ο) για τα
οξειδωτικά, τον χαρακτηρισμό (Α) για
τα αναγωγικά και τον χαρακτηρισμό (Ε) 
για τα επαμφοτερίζοντα.

Ο2 (  ) Να (  )

ΗΝΟ3 (  )  ΝΗ3 (  )

Η2S (  ) π.θ. H2SO4 (  )

Fe2O3 (  ) SnCl4 (  )

H2O2 (  )  SO2 (  )

5.6 Nα συμπληρώσετε το κύριο προϊόν της
οξείδωσης ή αναγωγής των παρακάτω
ουσιών:

Κ2Cr2O7 → …………

Sn2+ → ………….

H2O2 → …………..

π. ΗΝΟ3 → …………

Ζn          → ………….

HCl        → …………

KMnO4 → ………….

Λ.ΤΖΙΑΝΟΥΔΑΚΗ

5.7 Να εντοπίσετε το σώμα που δρά σαν οξειδωτικό ή αναγωγικό στις παρακάτω
αντιδράσεις:

2 Cu  +  O2 → 2 CuO Oξειδωτικό: …… Αναγωγικό: ……….

3 Fe 3+ +  3 Na     → 3 Na+ + 3  Fe Oξειδωτικό: …… Αναγωγικό: ……….

2 Na  +  H2 → 2 NaH Oξειδωτικό: …… Αναγωγικό: ……….

3 H2O2 +  2 NH3 → N2 +  6 H2O Oξειδωτικό: …… Αναγωγικό: ……….

Fe  +  Cl2 → FeCl2 Oξειδωτικό: …… Αναγωγικό: ……….

5.8 Είναι σωστές (Σ) ή λανθασμένες οι παρακάτω απόψεις;

Α) Τα ηλεκτραρνητικά στοιχεία εμφανίζουν οξειδωτικό χαρακτήρα κατά κανόνα.  

Β) Στοιχείο Χ της πρώτης ομάδας και της 4ης περιόδου θα είναι αναγωγικότερο από
στοιχείο Ψ της ίδιας ομάδας αλλά της 6ης περιόδου.  

Γ) Όσο μικρότερη ατομική ακτίνα έχει ένα μέταλλο τόσο αναγωγικότερο είναι.       

Δ) Μια αναγωγική χημική ένωση περιέχει στοιχείο που ανάγεται.                             

Ε) Είναι δυνατόν στην ίδια ένωση ένα στοιχείο να βρίσκεται με περισσότερους από ένα
αριθμούς οξείδωσης.  



ΧΗΜΕΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ (Κ) ΚΕΦ.5: 5.1 (στ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΞΕΙΔ/ΚΩΝ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ

Λ.ΤΖΙΑΝΟΥΔΑΚΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ

• Στα αντιδρώντα πρέπει να υπάρχουν ένα οξειδωτικό και ένα αναγωγικό σώμα. Αν απαιτείται και όξινο περιβάλλον θα υπάρχει
και HCl ή H2SO4. (Φροντίζουμε οξύ και αλάτι να είναι αντίστοιχα, π.χ. FeCl2 – HCl  ή SnSO4 – H2SO4 )

•CuO +  NH3 →

•KMnO4 +  FeCl2 +  HCl   →

•Στο δεύτερο μέλος συμπληρώνουμε τα δύο κύρια προϊόντα, δηλαδή το προϊόν οξείδωσης του αναγωγικού και αναγωγής του
οξειδωτικού.

CuO +  NH3 → Cu  +  N2
KMnO4 +  FeCl2 +  HCl   → MnCl2 +  FeCl3

• Υπολογίζουμε την μεταβολή του Α.Ο. ανά άτομο που οξειδώνεται , π.χ. (Ν) και ανά άτομο που ανάγεται (Cu) και τις
τοποθετούμε “χιαστί», εμπρός από το κύρια προϊόντα. Δηλαδή την μεταβολή του Α.Ο. του Ν (3) , εμπρός από τον Cu και την
μεταβολή του Cu (2) εμπρός από το Ν2. (Διαιρώντας δια του 2 επειδή το Ν έχει δείκτη 2) 

CuO +  NH3 → 3 Cu  +  N2

KMnO4 +  FeCl2 +  HCl → MnCl2 + 5 FeCl3

• Αν στα αντιδρώντα υπάρχουν άλλα μέταλλα και οξύ, θα συμπληρώνουμε τα αντίστοιχα άλατά τους στα προϊόντα (ΚCl). Επίσης
εφόσον στα αντιδρώντα υπάρχουν Η και Ο στα προϊόντα θα δίνουν πιθανότατα νερό.

CuO +  NH3 → 3  Cu  +  N2 +  Η2Ο
KMnO4 +  FeCl2 +  HCl → MnCl2 + 5 FeCl3 +  KCl +  H2O

•Συμπληρώνουμε τους υπόλοιπους συντελεστές, με τη σειρά: Μέταλλα, αμέταλλα, και άτομα Η.  Ελέγχουμε τέλος με τα άτομα του
οξυγόνου.
3 CuO + 2 NH3 → 3  Cu  +  N2 + 3 Η2Ο
KMnO4 + 5 FeCl2 + 8 HCl → MnCl2 + 5 FeCl3 +  KCl + 4 H2O



ΧΗΜΕΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ (Κ) ΚΕΦ.5: 5.1 (ζ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΞΕΙΔ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

5.9 Να γραφούν οι χημικές εξισώσεις που
περιγράφουν τις αντιδράσεις:

1) Σχηματισμός οξειδίου του Fe(III) από
σίδηρο και οξυγόνο.

2) Διάσπαση της αμμωνίας (ΝΗ3) στα
στοιχεία της.

3)    Επίδραση αραιού Η2SO4 σε Zn.

4)   Επίδραση πυκνού H2SO4 σε Ζn.

5)   Επίδραση αραιού ΗΝΟ3 σε Fe.

6) Επίδραση πυκνού ΗΝΟ3 σε Fe.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ (Σ1 + Σ2 +.. → ΧΕ )     Π.χ. C  +  O2 → CO2

Λ.ΤΖΙΑΝΟΥΔΑΚΗ

ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ (ΧΕ → Σ1 + Σ2 + …) Π.χ. 2 HgO → 2 Hg + O2

Και ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ (ΧΕ1 → ΧΕ2 + Σ1 +…) Π.χ. 2 KClO3 → 2KCl + 3 O2

ΑΠΛΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Α + ΒΓ → Β + ΑΓ) 

Π.χ. Fe + 2 HCl → FeCl2 + H2

•ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΠΟ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΟΞΕΑ (ΗΝΟ3,  π.θ.H2SO4) 
(Σχηματίζονται άλατα των μετάλλων με τον μεγαλύτερο Α.Ο)
( Πυκνό ΗΝΟ3 → ΝΟ2 ) ( αραιό ΗΝΟ3 → ΝΟ ) (π.θ.H2SO4 → SO2)

• Μ + π. Η2SO4 →Αλάτι του Μ (Μεγαλύτερου Α.Ο.)  +  SO2 +  H2O

2 Fe  +  6 H2SO4 → Fe2(SO4)3 +  SO2 +  3 H2O

• Μ + π. ΗNO3 →Αλάτι του Μ (Μεγαλύτερου Α.Ο.)  +  NO2 +  H2O

Cu  +  4 HNO3 → Cu(NO3)2 +  2 NO2 +  2 H2O

• Μ + αρ. ΗNO3 →Αλάτι του Μ (Μεγαλύτερου Α.Ο.)  +  ΝO +  H2O

3 Zn  + 8  HNO3 → 3 Zn(NO3)2 +  2 NO  +  4 H2O

ΠΟΛΥΠΛΟΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ (Μερικές χαρακτηριστικές
περιπτώσεις)



ΧΗΜΕΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ (Κ) ΚΕΦ.5: 5.1 (η) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΞΕΙΔ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ

•ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΠΟ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΟΞΕΑ (ΗΝΟ3,  π.θ.H2SO4)

• C → CO2 Π.χ.   C  +  4 HNO3(π) → CO2 + 4 ΝΟ2 +  2 Η2Ο

•P → H3PO4 Π.χ.  3 Ρ + 5 ΗΝΟ3(αρ) → 3 Η3ΡΟ4 +  5 ΝΟ + 2 Η2Ο

•S (Με Η2SO4) → SO2,  S (Με π. ΗΝΟ3) → Η2SO4

Π.χ.  S + 2 H2SO4 → 3 SO2 +  2 Η2Ο

•I (Με Η2SO4 δεν αντιδρά),  Ι (Με ΗΝΟ3) → ΗΙΟ3

Π.χ.  2 I + 5 ΗΝΟ3(π) → 2 ΗΙΟ3 +  5 ΝΟ2 + 2 Η2Ο
•ΟΞΕΙΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ + ΑΜΜΩΝΙΑ (ΝΗ3) (Παράγεται το μέταλλο και Ν2)

Π.χ.   3 CuO + 2 NH3 → 3 Cu + N2 +  3 Η2Ο
•ΟΞΙΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ KMnO4 + ΑΝΑΓΩΓΙΚΑ ΑΛΑΤΑ (Π.χ. FeCl2) (Σχηματίζεται αλάτι του μετάλλου με τον μεγαλύτερο Α.Ο.)

Π.χ.  KMnO4 + 5 FeCl2 + 8 HCl → 5 FeCl3 + MnCl2 +  KCl + 4 Η2Ο
•ΟΞΙΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ K2Cr2O7 + ΑΝΑΓΩΓΙΚΑ ΑΛΑΤΑ (Π.χ. SnCl2) (Παράγεται αλάτι του μετάλλου με τον μεγαλύτερο Α.Ο.)

Π.χ.  K2Cr2O7 + 3 SnCl2 + 14 HCl → 3 SnCl4 +2 CrCl3 + 2 KCl + 7 Η2Ο

Λ.ΤΖΙΑΝΟΥΔΑΚΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

5.10 Να γραφούν οι χημικές εξισώσεις που περιγράφουν τις αντιδράσεις:

1) Επίδραση πυκνού H2SO4 σε άνθρακα. 2) Επίδραση πυκνού H2SO4 σε φώσφορο. 

3) Επίδραση πυκνού HΝΟ3 σε θείο. 4) Επίδραση ΝΗ3 σε οξείδιο του Fe(II). 

5) Επίδραση (KMnO4+H2SO4) σε FeSO4 6) Επίδραση (K2Cr2O7 + H2SO4) σε FeSO4 .



ΧΗΜΕΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ (Κ) ΚΕΦ.5: 5.1 (θ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΞΕΙΔ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ Λ.ΤΖΙΑΝΟΥΔΑΚΗ

ν

•ΤΟ SO2 ΩΣ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΜΕΣΟ. (Ανάγεται προς S)

• SO2 → S Π.χ.  3 SO2 + 4 NH3 → 3 S + 2 N2 +  6 Η2Ο

•ΤΟ SO2 ΩΣ ΑΝΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΣΟ. (Οξειδώνεται προς SO3 ή H2SO4)
SO2 → SO3 ή H2SO4 Π.χ.   SO2 + 2 HNO3 (π) → H2SO4 + 2 NO2

ή SO2 + 2 HNO3 (π) → SO3 + 2 NO2 + Η2Ο

•ΤΟ Η2Ο2 ΩΣ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΜΕΣΟ. (Ανάγεται προς Η2Ο)
Η2O2 → H2Ο Π.χ.   3 Η2O2 + 2 ΝΗ3 → 6 Η2Ο +  N2

•ΤΟ Η2Ο2 ΩΣ ΑΝΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΣΟ. (Οξειδώνεται προς Ο2)
Η2O2 → Ο2 Π.χ.    Η2O2 + Cl2 → O2 +  2 HCl

•ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ H2S. (Οξειδώνεται σε S, ενώ με περίσσεια ισχυρών οξειδωτικών δίνει H2SO4).

•Η2S→ S Π.χ.    Η2S + Cl2 → S +  2 HCl

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

5.11 Να γραφούν οι χημικές εξισώσεις που περιγράφουν τις αντιδράσεις:

1) Επίδραση HCl σε SO2. 2) Επίδραση αραιού ΗΝΟ3 σε SO2 .

3) Επίδραση HCl σε H2O2. 4) Επίδραση H2S σε H2O2

5) Επίδραση (KMnO4+H2SO4) σε H2O2 6) Επίδραση (K2Cr2O7 + H2SO4) σε H2O2.



ΧΗΜΕΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ (Κ) Λ.ΤΖΙΑΝΟΥΔΑΚΗΚΕΦ.5: 5.1 (Ι) ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

5.12 Να υπολογισθεί ο όγκος του αερίου που θα παραχθεί από την επίδραση 0,2 mol K2Cr2O7 σε περίσσεια
διαλύματος υδροχλωρικού οξέος.

5.13 Κράμα Cu-Zn συνολικής μάζας 19,36 g διαλύεται σε περίσσεια πυκνού διαλύματος ΗΝΟ3. Αν το αέριο που
παράγεται έχει όγκο 13,44 L σε stp , να βρεθεί η μάζα κάθε συστατικού του μείγματος.

5.14 Σε 7,2 g οξειδίου του δισθενούς σιδήρου επιδρά περίσσεια πυκνού και θερμού διαλύματος θειικού οξέος και
το αέριο που παράγεται διοχετεύεται ποσοτικά σε οξυνισμένο με HCl διάλυμα διχλωριούχου κασσιτέρου (SnCl2). 
Αν αντέδρασε ολόκληρη η ποσότητα του αερίου , να υπολογισθεί η μάζα του θείου που θα παραχθεί από τη
δεύτερη αντίδραση.
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