
Παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση της χημικής ισορροπίας. 

Αρχή  Le Chatelier. 

H θέση ισορροπίας επηρεάζεται από τους εξής παράγοντες χημικής ισορροπίας:  

 Τη συγκέντρωση των αντιδρώντων ή των προϊόντων. 

 Την πίεση. 

 Τη θερμοκρασία. 

Μπορούμε να προβλέψουμε θεωρητικά προς ποια κατεύθυνση μετατοπίζεται η 

θέση μιας ισορροπίας (χημικής ή φυσικής), χρησιμοποιώντας την αρχή Le 

Chatelier  ή, όπως απλά λέγεται, «αρχή της φυγής προ της βίας». 

Αρχή Le Chatelier 

Αρχή Le Chatelier:  Όταν μεταβάλλουμε έναν από τους συντελεστές 

ισορροπίας ( συγκέντρωση, πίεση, θερμοκρασία ) η θέση της ισορροπίας 

μετατοπίζεται προς εκείνη την κατεύθυνση που τείνει να αναιρέσει τη μεταβολή 

που επιφέραμε. 



Μεταβολή της θερμοκρασίας 

H αύξηση της θερμοκρασίας μετατοπίζει την ισορροπία προς την κατεύθυνση 

εκείνη όπου απορροφάται θερμότητα. Δηλαδή προς την κατεύθυνση της 

ενδόθερμης αντίδρασης ( ΔΗ > 0 ). 

Αντίθετα, η μείωση της θερμοκρασίας μετατοπίζει την ισορροπία προς την 

κατεύθυνση εκείνη όπου εκλύεται θερμότητα. Δηλαδή προς την κατεύθυνση της 

εξώθερμης αντίδρασης (ΔΗ < 0 ).  



Μεταβολή της συγκέντρωσης μιας ουσίας. 

Όταν αυξάνεται η συγκέντρωση μιας χημικής ουσίας που συμμετέχει στην 

ισορροπία, η θέση της ισορροπίας μετατοπίζεται προς την κατεύθυνση εκείνη που 

ελαττώνεται η συγκέντρωση της χημικής ουσίας αυτής, δηλαδή προς την 

κατεύθυνση που η ουσία αυτή αντιδρά (καταναλώνεται). 

Όταν ελαττώνεται η συγκέντρωση μιας χημικής ουσίας που συμμετέχει στην 

ισορροπία, η θέση της ισορροπίας μετατοπίζεται προς την κατεύθυνση εκείνη που 

αυξάνεται η συγκέντρωση της χημικής ουσίας αυτής, δηλαδή προς την 

κατεύθυνση που η ουσία αυτή σχηματίζεται (παράγεται). 

Η μετατόπιση της θέσης της χημικής ισορροπίας δεν εξαλείφει τελείως τη 

μεταβολή που προκαλέσαμε εμείς εξωτερικά στο χημικό σύστημα. 

Σε μια ετερογενή ισορροπία, όταν προσθέτουμε ή αφαιρούμε ποσότητα από ένα 

στερεό σώμα ή ένα καθαρό υγρό που συμμετέχει στην ισορροπία, η θέση της 

χημικής ισορροπίας δε μετατοπίζεται. 



Μεταβολή της πίεσης που προκαλείται με μεταβολή 

του όγκου του δοχείου. 

Η θέση της χημικής ισορροπίας επηρεάζεται αν υπάρχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• Στην ισορροπία συμμετέχει μία τουλάχιστον αέρια ουσία. 

• Κατά την αντίδραση παρατηρείται μεταβολή του αριθμού mol των αερίων. 

Όταν αυξάνεται η πίεση (με ελάττωση του όγκου του δοχείου υπό σταθερή 

θερμοκρασία), η θέση της ισορροπίας μετατοπίζεται προς την κατεύθυνση 

εκείνη που παράγονται λιγότερα mol αερίων. 

Όταν ελαττώνεται η πίεση ( με αύξηση του όγκου του δοχείου υπό σταθερή 

θερμοκρασία), η θέση της ισορροπίας μετατοπίζεται προς την κατεύθυνση 

εκείνη που παράγονται περισσότερα mol αερίων. 

 Μεταβολή της πίεσης επίσης προκαλείται με εισαγωγή ευγενούς αερίου στο 

μίγμα ισορροπίας, υπό σταθερό όγκο και θερμοκρασία. Στην περίπτωση αυτή η 

χημική ισορροπία δεν επηρεάζεται. 



Ασκήσεις πάνω στους παράγοντες που επηρεάζουν 

τη χημική ισορροπία. 

1.Ερωτήσεις σωστού – λάθους. 

2.Εύρεση της κατεύθυνσης που μετατοπίζεται μια χημική ισορροπία. 



Εφαρμογή σχολικού βιβλίου σελίδα 111: 

Σε κλειστό δοχείο έχουμε σε ισορροπία α mol SO2, β mol Ο2 και γ mol SO3 σε 

θερμοκρασία θ: 2 SO2(g)  +  O2(g)  ↔  2 SO3(g), ΔΗ = - 198 KJ 

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές; 

α) Προσθέτουμε ποσότητα Ο2, οπότε η ποσότητα του SO3 ελαττώνεται. 

β) Αυξάνουμε τη θερμοκρασία, οπότε η ποσότητα του SO3 ελαττώνεται. 

γ) Αυξάνουμε τον όγκο του δοχείου, οπότε η ποσότητα του SO3 ελαττώνεται. 

Απάντηση α): Λάθος. Με την προσθήκη Ο2 η ισορροπία πηγαίνει προς τα δεξιά 

και η ποσότητα SO3 αυξάνει. 

Απάντηση β): Σωστή. Με αύξηση της θερμοκρασίας η ισορροπία πηγαίνει προς 

τα αριστερά και έτσι μειώνεται η ποσότητα SO3. 

Απάντηση γ): Σωστή. Με αύξηση του όγκου του δοχείου η πίεση μειώνεται και η 

ισορροπία μετατοπίζεται προς τα αριστερά που έχουμε περισσότερους όγκους 

αερίων. Έτσι μειώνεται η ποσότητα του SO3. 


