
Σταθερά χημικής ισορροπίας Kc  

Η σταθερά χημικής ισορροπίας Kc μας βοηθάει να βρούμε προς ποια κατεύθυνση 

κινείται μια αντίδραση και να προσδιορίσουμε τις ποσότητες των αντιδρώντων και 

των προϊόντων μιας αντίδρασης όταν επέλθει ισορροπία. 

Για μια αμφίδρομη χημική αντίδραση που περιγράφεται από τη χημική εξίσωση:  

α Α(g)  +  β Β(g)   ↔  γ Γ(g)�  +   δ Δ(g)  

αποδεικνύεται ότι στην κατάσταση χημικής ισορροπίας ισχύει η σχέση: 

Η σταθερά χημικής ισορροπίας μεταβάλλεται μόνο με τη θερμοκρασία. 

Στον τύπο του Kc δεν μπαίνουν οι συγκεντρώσεις των στερεών και των καθαρών 

υγρών ουσιών. 

π.χ. για την αμφίδρομη αντίδραση: CaCO3(s)  ↔  CaO(s)  +  CO2(g)  

Ισχύει ο τύπος: Kc = [CO2] 



Προς ποια κατεύθυνση κινείται μια αντίδραση; 

Έστω η αμφίδρομη αντίδραση: α Α(g)  +  β Β(g)  ↔  γ Γ(g)  +  δ Δ(g) . 

Το κλάσμα: 

ονομάζεται πηλίκο αντίδρασης και συμβολίζεται με Qc. 

Υπάρχουν οι εξής περιπτώσεις: 

i) Av Qc = Kc το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας. 

ii) Av Qc < Kc τότε η αντίδραση πηγαίνει προς τα δεξιά, ώστε η τιμή του Qc να 

μεγαλώσει (μικραίνει ο παρανομαστής του κλάσματος και μεγαλώνει ο 

αριθμητής). Κατά αυτό τον τρόπο το σύστημα προσεγγίζει τη θέση ισορροπίας, 

όπου Qc = Kc . 

iii) Av Qc > Kc , τότε η αντίδραση οδεύει προς τα αριστερά, ώστε το σύστημα να 

φτάσει σε ισορροπία. 



Ασκήσεις με βάση το Kc και το Qc. 

1.Εύρεση της σταθεράς χημικής ισορροπίας Kc. 

2.Εύρεση της σύστασης των αντιδρώντων και των προϊόντων στην κατάσταση 

χημικής ισορροπίας. 

3.Εύρεση της απόδοσης της αντίδρασης (α). 

4.Μεταβολή ενός από τους παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση της χημικής  

ισορροπίας και εύρεση της σύστασης των αντιδρώντων και των προϊόντων στη 

νέα χημική ισορροπία που επέρχεται.  



Βήματα επίλυσης άσκησης στη χημική ισορροπία με χρήση 

της σταθεράς χημικής ισορροπίας Kc. 

1ο Βήμα: Μετατροπή δεδομένων σε mol. 

2ο Βήμα: Γραφή χημικής εξίσωσης αντίδρασης. 

3ο Βήμα: Συμπλήρωση πίνακα κάτω από τη χημική εξίσωση της αντίδρασης με 

τα αρχικά mol των ουσιών, τα mol των ουσιών που αντέδρασαν και παράχθηκαν 

και τα mol των ουσιών στη χημική ισορροπία. 

4ο Βήμα: Χρήση του τύπου για το Kc για να υπολογίσουμε τα ζητούμενα μεγέθη. 





Εφαρμογή σχολικού βιβλίου σελίδα 114: 

Σε δοχείο όγκου V έχουμε σε ισορροπία ποσότητες SO2,  Ο2 και SO3 . Η Kc της 

αντίδρασης:  2 SO2(g)  +  O2(g)  ↔  2 SO3(g)  είναι 4 L∙mol-1. 

Ποια είναι η τιμή της Kc για κάθε αντίδραση: 

α)   2 SO3(g)  ↔   2 SO2(g)   +   O2(g)  

β)   SO2(g)   +   ½ O2(g)   ↔   SO3(g)  





Εφαρμογή σχολικού βιβλίου σελίδα 115: 

Σε δοχείο όγκου 1 L υπάρχει ποσότητα στερεού C σε ισορροπία με 2 mol CO2 και 6 

mol CO σε θερμοκρασία θ1. Ποια είναι η τιμή του Kc για καθεμιά από τις παρακάτω 

χημικές εξισώσεις: 

α)   CO2(g)   +   C(s)   ↔   2 CO(g)  

β)   2 CO(g)   ↔   CO2(g)   +   C(s)  





Εφαρμογή σχολικού βιβλίου σελίδα 116: 

Σε δοχείο όγκου 1 L και σε θερμοκρασία θ1 εισάγονται 4 mol PCl5 που διασπώνται 

μερικώς, σύμφωνα με τη χημική εξίσωση: PCl5(g)   ↔   PCl3(g)   +   Cl2(g) . 

Πόσα mol Cl2 θα έχουμε στην ισορροπία αν η Kc της παραπάνω αντίδρασης ισούται 

με 9 σε θερμοκρασία θ1; 





Εφαρμογή σχολικού βιβλίου σελίδα 118: 

Σε δοχείο όγκου 10 L, εισάγουμε 0,6 mol N2, 0,4 mol H2 και 0,4 mol NH3 σε 

θερμοκρασία 375 oC. Αν η Kc της αντίδρασης:  

Ν2(g)   +   3 H2(g)   ↔   2 NH3(g)  

στους  375 oC είναι ίση με 1,2, να διερευνήσετε αν το σύστημα είναι σε ισορροπία 

και αν όχι, προς ποια κατεύθυνση οδεύει η αντίδραση. 





Εφαρμογή σχολικού βιβλίου σελίδα 119: 

Σε δοχείο 2 L  έχουμε σε ισορροπία 4 mol PCl5, 2 mol PCl3 και 8 mol Cl2. 

Προσθέτουμε 4 mol PCl5. Ποιες οι ποσότητες όλων των αερίων στη νέα ισορροπία; 

Δίνεται η ισορροπία:   PCl5(g)   ↔   PCl3(g)   +   Cl2(g)  





Εφαρμογή σχολικού βιβλίου σελίδα 120: 

Σε ένα δοχείο που έχει όγκο V1= 3 L βρίσκονται σε ισορροπία 2 mol Ν2Ο4 και 1 mol 

ΝΟ2, σύμφωνα με τη χημική εξίσωση: Ν2Ο4(g)   ↔   2 NO2(g) . 

Α) Να βρείτε την τιμή της Kc. 

Β) Διατηρώντας σταθερή τη θερμοκρασία, αυξάνουμε τον όγκο του δοχείου σε 

V2=16 L. Τι θα συμβεί; Πόσα mol από κάθε αέριο θα υπάρχουν στο δοχείο, όταν 

αποκατασταθεί και πάλι η χημική ισορροπία; 



Παράδειγμα 4.11 σχολικού βιβλίου σελίδα 120 εκφώνηση: 

Σε δοχείο όγκου 10 L εισάγονται 1 mol Η2 και 1 mol Ι2 στους 450 oC. Μετά την 

αποκατάσταση της χημικής ισορροπίας στους 450 oC, σύμφωνα με τη χημική 

εξίσωση: Η2(g)   +   I2(g)   ↔   2 HI(g) 

Η ποσότητα του Η2 γίνεται 0,4 mol. 

Α) Ποια είναι η τιμή της Kc στους 450 oC; 

Β) Στη συνέχεια το μίγμα θερμαίνεται στους 600 oC, στη νέα κατάσταση χημικής 

ισορροπίας, η ποσότητα του Η2 γίνεται 0,2 mol. Να βρεθεί η τιμή της Kc στη νέα 

ισορροπία, στους 600 oC. 

Γ) Να βρεθεί αν η αντίδραση σχηματισμού του ΗΙ είναι ενδόθερμη ή εξώθερμη. 



Παράδειγμα 4.11 σχολικού βιβλίου σελίδα 120 λύση: 



Εφαρμογή σχολικού βιβλίου σελίδα 121: 

Σε δοχείο όγκου 3 L στους θ οC, ισορροπούν 5 mol N2, 4 mol H2 και 12 mol ΝΗ3, 

σύμφωνα με την αντίδραση:  Ν2(g)   +   3 H2(g)   ↔   2 NH3(g) . 

Αν αυξηθεί η θερμοκρασία, το Ν2 στη νέα ισορροπία βρίσκεται 5,5 mol. 

Α) Ποια είναι η σύσταση του μίγματος στη νέα ισορροπία; 

Β) Ποια είναι η νέα τιμή της Kc; 

Γ) Η σύνθεση της ΝΗ3 είναι εξώθερμη ή ενδόθερμη; 


