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Απαντήσεις 
 

 

1. Α  ,  

β) Στην υγρή φάση τα μόρια του νερού συνδέονται διαμοριακά με δεσμούς υδρογόνου . 
Αντίθετα στην αέρια φάση τα μόρια του νερού δεν συνδέονται διαμοριακά  και θεωρούνται 
απομονωμένα. Άρα, για την μετατροπή από την υγρή στην αέρια φάση απαιτείται ενέργεια για 

τη σχάση των δεσμών υδρογόνου που απορροφάται με την αύξηση της θερμοκρασίας.  
γ) Στο μόριο του νερού εμφανίζονται δύο πολωμένοι ομοιοπολικοί δεσμοί O-H στους ο- 
ποίους αντιστοιχούν δύο επιμέρους διπολικές ροπές. Καθώς το σχήμα του μορίου είναι σε  
γωνία, οι επιμέρους διπολικές ροπές δεν αλληλοαναιρούνται και προκύπτει συνισταμένη  

διπολική ροπή, οπότε είναι δίπολο.  
 

2. 1
o
 ζεύγος: Οι δύο ενώσεις είναι ισομερείς και επομένως έχουν την ίδια σχετική μοριακή μάζα. Ο  

CH3−O−CH3 είναι πολική ουσία και σχηματίζει διαμοριακά δυνάμεις διπόλου - διπόλου. Η 
αιθανόλη, CH3CH2OΗ, διαθέτει δεσμό Ο−Η και έχει την ικανότητα να σχηματίζει διαμοριακά  
δεσμό υδρογόνου που είναι ισχυρότερος με αποτέλεσμα να παρουσιάζει σημαντικά υψηλότερο 
σημείο βρασμού. 

2
o
 ζεύγος: Και οι δύο ενώσεις είναι πολικές. Το HF είναι περισσότερο πολική ένωση και  

μάλιστα έχει την ικανότητα να σχηματίζει διαμοριακά δεσμό υδρογόνου. Αντίθετα το HCl 
σχηματίζει διαμοριακά δυνάμεις διπόλου – διπόλου που είναι ασθενέστερες.  
3

ο
 ζεύγος: H ένωση CCl4 είναι μη πολική καθώς οι επιμέρους διπολικές ροπές από τους δεσμούς 

C – Cl αλληλοαναιρούνται και επομένως εμφανίζει διαμοριακά δυνάμεις διασποράς που είναι 
ασθενείς. Η ένωση χλωριούχο λίθιο, LiCl, είναι ιοντική (Li

+
Cl

−
) και επομένως εμφανίζονται 

αλληλεπιδράσεις ιόντος - ιόντος που είναι πολύ ισχυρότερες από τις διαμοριακές 
αλληλεπιδράσεις. Άρα , το σημείο βρασμού του LiCl είναι πολύ μεγαλύτερο.  

4
ο
 ζεύγος: Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το HCl σχηματίζει δυνάμεις διπόλου – διπόλου, 

ενώ στο LiCl εμφανίζονται αλληλεπιδράσεις ιόντος - ιόντος. Άρα, το σημείο βρασμού του LiC l 
είναι πολύ μεγαλύτερο.  
 

3. Από τα παραπάνω μόρια όλα είναι μη πολικά εκτός από την ΝΗ3. Στο Ο2 δεν υπάρχει διπολική 
ροπή, ενώ στο CF4, στο CO2 και στο ΒF3 οι επιμέρους διπολικές ροπές αλληλοαναιρούνται. 
Έτσι στα 4 αυτά μόρια εμφανίζονται διαμοριακά δυνάμεις διασποράς ή London που είναι 

ασθενείς. Αντίθετα, στην NH3 που είναι δίπολο εμφανίζεται δεσμός υδρογόνου που είναι πολύ 
πιο ισχυρός με αποτέλεσμα να παρουσιάζει το μεγαλύτερο σημείο βρασμού.  

 

4. α) Επτάνιο: 98,5
o
C, 2-μεθυλοεξάνιο: 90

o
C, 2,2,3-τριμεθυλοβουτάνιο: 81,7

o
C. 

β) Οι τρείς υδρογονάνθρακες είναι ισομερείς και είναι μη πολικές ενώσεις. Ασκούνται επομένως 
μεταξύ των μορίων αποκειστικά συνάμεις διασποράς ή London η ισχύς των οποίων εξαρτάται 
από τη σχετική μοριακή μάζα (που στην προκειμένη περίπτωση είναι η ίδια για όλους τους 

υδρογονάνθρακες) και από το σχήμα των μορίων. Μάλιστα, όσο πιο ευθύγραμμο το μόριο τόσο 
ισχυρότερες οι διαμοριακές δυνάμεις διασποράς και το μεγαλύτερο το σημείο βρασμού. Το 
επτάνιο δεν έχει διακλαδώσεις, το 2-μεθυλοεξάνιο έχει μόνο μία διακλάδωση ενώ το 2,2,3-
τριμεθυλοβουτάνιο έχει τρεις διακλαδώσεις.  

 

5. Οι αλκοόλες διαθέτουν το −ΟΗ που είναι πολική ομάδα και αυξάνει τη διαλυτότητα της ένωσης 

στο νερό σχηματίζοντας με αυτό δεσμούς υδρογόνου. Αντίθετα, τα αλκύλια (R−) είναι μη 
πολικές ομάδες και η παρουσία τους μειώνουν τη διαλυτότητα της ένωσης στο νερό που είναι 
πολικός διαλύτης. Με την αύξηση του μεγέθους του αλκυλίου η ένωση γίνεται όλο και λιγότερο 
πολική και τα αλκύλια συνδέονται μεταξύ τους με όλο και ισχυρότερες δυνάμεις διασποράς μη 
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επιτρέποντας τη διείσδυση των μορίων ανάμεσά τους. Έτσι, η διαλυτότητα στο νερό μειώνεται 
μέχρι που πρακτικά μηδενίζεται. 

 
 
 
 

6. Β.  

7. Α.  

8. στη CH3OH οι δεσμοί υδρογόνου είναι ισχυρότεροι σε σχέση με τη CH3NH2 

9. α) Επιλογή 2. β) Στο Η2 οι διαμοριακές δυνάμεις είναι του τύπου διασποράς ή London (πολύ 

ασθενείς), στο ΗCl διπόλου - διπόλου (ασθενείς) και στο ΗF δεσμός υδρογόνου (ισχυρότερος).  

10. Στο μόριο του CO2 οι επιμέρους διπολικές ροπές από τους πολωμένους δεσμούς C=O 
αλληλοαναιρούνται με αποτέλεσμα το μόριο να μην είναι δίπολο και διαμοριακά να εμφανίζει 

δυνάμεις διασποράς ή London. Αντίθετα, Στο μόριο του COS οι επιμέρους διπολικές ροπές από 
τους πολωμένους δεσμούς C=O και C=S δεν αλληλοαναιρούνται με αποτέλεσμα το μόριο να 
είναι δίπολο και διαμοριακά να εμφανίζει δυνάμεις διπόλου - διπόλου που είναι ισχυρότερες. 
Έτσι, το COS έχει υψηλότερο σημείο βρασμού από το CO2.  

11. α) Είναι πολικοί δεσμοί καθώς το F είναι πιο ηλεκτραρνητικό από το Β. B
δ+

 – F
δ−

. 
β) Μη δίπολο γιατί οι επιμέρους διπολικές ροπές αλληλοαναιρούνται. 

γ) Δυνάμεις διασποράς ή London καθόσον τα μόρια είναι μη δίπολα. Οι δυνάμεις διασποράς 
είναι μικρής ισχύος διαμοριακές δυνάμεις και επομένως η ένωση έχει μικρό σημείο βρασμού. 
Επίσης, έχει σχετικά μικρή σχετική μοριακή μάζα. 

12. α) Το Ι2 και το πεντάνιο είναι μη πολικές ενώσεις και διαλύονται καλύτερα στον CCl4 που είναι 

μη πολικός διαλύτης. Αντίθετα, το ΚΝΟ3 είναι ιοντική ένωση: Κ
+
ΝΟ3

−
 και διαλύεται καλύτερα 

στο νερό σχηματίζοντας εφυδατωμένα ιόντα. Επίσης η CH3OH και η ΝH3 είναι πολικές ενώσεις 
και διαλύονται καλύτερα στο νερό. Μάλιστα, η CH3OH και η ΝH3 σχηματίζουν δεσμούς 

υδρογόνου με τα μόρια του νερού. 
β) Το ΚNO3 (ιοντική ένωση). 

13. α) Επιλογή Δ. β) Σχηματίζει δεσμούς Η και έχει ισχυρότερες δυνάμεις διασποράς από το 

μεθυλοπροπανικό οξύ καθώς έχει ευθύγραμμη ανθρακική αλυσίδα. 

14. α) Η μεθανόλη σχηματίζει διαμοριακά δεσμούς υδρογόνου, λόγω του δεσμού O−H που διαθέτει. 

Αντίθετα, τα αλκάνια είναι μη πολικές ενώσεις και σχηματίζουν αποκλειστικά διαμοριακές 
δυνάμεις διασποράς ή London που είναι πολύ ασθενέστερες. Καθώς το σημείο βρασμού 
αυξάνεται με την ισχύ των διαμοριακών δυνάμεων η μεθανόλη θα έχει πολύ υψηλότερο σημείο 
βρασμού από το μεθάνιο.  

β) Με την αύξηση των ατόμων C στο μόριο αυξάνεται και η ισχύς των δυνάμεων διασποράς που 
εμφανίζονται τόσο στα αλκάνια ως αποκλειστικές διαμοριακές δυνάμεις όσο και στις αλκοόλες 
οι οποίες για το λόγο αυτό γίνονται όλο και λιγότερο πολικές με την αύξηση της μοριακής τους 
μάζας. Έτσι, τα σημεία βρασμού αυξάνονται. 

γ) Η 1-προπανόλη είναι πολική ένωση και διαλύεται πολύ στο νερό που είναι πολικός διαλύτης. 
Αντίθετα, το βουτάνιο είναι μη πολική ένωση και δεν διαλύεται στο νερό.  

15. α) Παρουσιάζουν δεσμό υδρογόνου.  

γ) Διπόλου - διπόλου. Γιατί έχει μικρότερη σχετική μοριακή μάζα. 

 
 


