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Το τρίχωμα της τίγρης εμφανίζει ποικιλία χρωμάτων επειδή οι 

αντιδράσεις που γίνονται στα κύτταρα δεν καταλήγουν σε 

χημική ισορροπία. 



Χημικές αντιδράσεις 

Μονόδρομες ή ποσοτικές: Ονομάζονται οι αντιδράσεις 

που πραγματοποιούνται προς τη μία μόνο κατεύθυνση. 

Συμβολίζονται με ένα βέλος που έχει φορά από τα 

αντιδρώντα στα προϊόντα ( → ). 

Στο τέλος της αντίδρασης ένα τουλάχιστον από τα 

αντιδρώντα καταναλώνεται πλήρως. 

2 Mg(s)  +  O2(g)  → 2 MgO(s)  

Αμφίδρομες: Ονομάζονται οι αντιδράσεις που 

πραγματοποιούνται ταυτόχρονα και προς τις δύο 

αντίθετες κατευθύνσεις. 

 Συμβολίζονται με δύο αντίθετης φοράς βέλη μεταξύ 

των αντιδρώντων και των προϊόντων ( ↔ ). 

Καταλήγουν σε κατάσταση χημικής ισορροπίας. 

Στη χημική ισορροπία υπάρχει ποσότητα από όλα τα 

αντιδρώντα και τα προϊόντα της αντίδρασης. 

Η2(g)  +  I2(g) ↔ 2 HI(g)  



ΕΝΝΟΙΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 

Πείραμα 1 : Εισάγονται σε κλειστό δοχείο στους 440 οC 10 mol I2(g) και 10 mol 

H2(g), οπότε λαμβάνει χώρα η αντίδραση: H2(g) +  I2(g)  →  2 HI(g) .  

Παρατηρείται, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, ο σχηματισμός ενός μίγματος 

που περιέχει 16 mol HI, 2 mol H2 και 2 mol I2. Η σύσταση αυτού του μίγματος 

παραμένει αμετάβλητη εφόσον οι συνθήκες του πειράματος παραμένουν 

σταθερές. Έχει αποκατασταθεί χημική ισορροπία. 

Πείραμα 2 : Εισάγονται σε δοχείο 20 mol HI στους 440 oC, οπότε το HI 

διασπάται σύμφωνα με τη χημική εξίσωση: 2 HI(g)  →  H2(g)  +  I2(g)  

Παρατηρείται μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, ο σχηματισμός ενός μίγματος 

σταθερής σύστασης που περιέχει 2 mol H2, 2 mol I2 και 16 mol HI. 

Αποκαθίσταται και πάλι χημική ισορροπία και η σύσταση του μίγματος 

ισορροπίας είναι η ίδια με αυτή του πειράματος 1. 

Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν ότι η αντίδραση που μελετάμε είναι  αμφίδρομη 

και οδηγείται σε κατάσταση χημικής ισορροπίας. 



ΕΝΝΟΙΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 

Πείραμα 1 

Πείραμα 2 



ΕΝΝΟΙΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 

Καμπύλες αντίδρασης για τα πειράματα 1 και 2. 

Πείραμα 1 

H2(g) +  I2(g)  →  2 HI(g) 
Πείραμα 2 

2 HI(g)  →  H2(g)  +  I2(g) 

Πείραμα 1:  H συγκέντρωση του HI είναι στην αρχή μηδέν και αυξάνεται με την 

πάροδο του χρόνου, μέχρις ότου σταθεροποιηθεί σε μια ορισμένη τιμή. Αντίθετα, οι 

συγκεντρώσεις των H2 και I2 μειώνονται, μέχρις ότου επίσης σταθεροποιηθούν στη 

θέση ισορροπίας. 

Πείραμα 2:  H συγκέντρωση του HI αρχικά είναι υψηλή και μειώνεται με την 

πάροδο του χρόνου, μέχρις ότου σταθεροποιηθεί σε μια ορισμένη τιμή. Αντίθετα, οι 

συγκεντρώσεις των H2 και I2 είναι στην αρχή μηδέν και αυξάνονται με την πάροδο 

του χρόνου μέχρις ότου επίσης σταθεροποιηθούν στη θέση ισορροπίας. 



ΕΝΝΟΙΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 
Ταχύτητες αντιδράσεων στο πείραμα 2 

2 HI(g)  ↔  H2(g)  +  I2(g) 

Ερμηνεία σχεδιαγράμματος: Το HI αρχίζει να διασπάται με αρχική ταχύτητα 

υ1. H ταχύτητα αυτή συνεχώς ελαττώνεται, καθώς ελαττώνεται η ποσότητα άρα 

και η συγκέντρωση του HI. Μόλις σχηματιστούν οι πρώτες ποσότητες H2 και I2 

αρχίζει και η αντίθετη αντίδραση με μία ταχύτητα υ2, η οποία συνεχώς 

αυξάνεται, όσο αυξάνονται οι ποσότητες H2 και I2. Όταν η υ1 γίνει ίση με τη υ2, 

όταν δηλαδή ο ρυθμός διάσπασης του HI εξισωθεί με το ρυθμό σχηματισμού 

αυτού, το μίγμα H2, I2 και HI αποκτά σταθερή σύσταση. Στο σημείο αυτό έχει 

αποκατασταθεί ισορροπία. 



ΕΝΝΟΙΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 

Η χημική ισορροπία είναι μια δυναμική ισορροπία στην οποία καταλήγει μια 

αμφίδρομη αντίδραση. Όταν επέλθει χημική ισορροπία ισχύουν τα εξής: 

 Οι ταχύτητες των αντίθετων αντιδράσεων (προς τα δεξιά και προς τα 

αριστερά) είναι ίσες. 

 Η ποιοτική και η ποσοτική σύσταση του μείγματος των αντιδρώντων και 

των προϊόντων δε μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου. Οι 

συγκεντρώσεις όλων των ουσιών στην κατάσταση ισορροπίας παραμένουν 

σταθερές. 

Χημική ισορροπία 

Ομογενής ισορροπία: Τα αντιδρώντα και τα 

προϊόντα βρίσκονται στην ίδια φυσική κατάσταση. 

π.χ.  Ν2(g)  +  3 H2(g)  ↔  2 NH3(g)  

Ετερογενής ισορροπία: Τα αντιδρώντα και τα 

προϊόντα βρίσκονται σε περισσότερες από μία 

φυσικές καταστάσεις. 

π.χ.  CaCO3(s)  ↔  CaO(s)  +  CO2(g)  



ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ 

Απόδοση (α) μιας αντίδρασης ονομάζουμε το λόγο της ποσότητας της ουσίας 

που παράγεται πρακτικά προς την ποσότητα της ουσίας που θα παραγόταν 

θεωρητικά αν η αντίδραση ήταν ποσοτική. 

α = mol ουσίας που παράγονται πρακτικά                                                     x 100 

      mol ουσίας που θα παράγονταν θεωρητικά αν η αντίδραση ήταν ποσοτική  

Η απόδοση (α) είναι καθαρός αριθμός και παίρνει τιμές: 

• Αμφίδρομες αντιδράσεις: 0 < α < 100 ή 0 < α < 1. 

• Ποσοτικές αντιδράσεις: α = 1 ή α = 100. 

Όταν το παραπάνω πηλίκο εκφράζεται ως ποσοστό στη μονάδα ονομάζεται 

συντελεστής απόδοσης (α). 

Η απόδοση της αντίδρασης (α) μπορεί να υπολογιστεί με βάση κάποιο από τα 

προϊόντα ή και με βάση το αντιδρών που είναι σε έλλειψη. 



ΒΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΟΣ ΑΝΤΙΔΡΩΝΤΟΣ 

Βαθμός μετατροπής ενός αντιδρώντος ( π.χ. του Α ) ονομάζεται το πηλίκο της 

ποσότητας του αντιδρώντος  που καταναλώθηκε προς την αρχική ποσότητα  του 

ίδιου αντιδρώντος. 

αΑ = mol  της ουσίας Α που αντέδρασαν   

         mol της ουσίας Α αρχικά 

Ο βαθμός μετατροπής ενός αντιδρώντος είναι καθαρός αριθμός και παίρνει τιμές: 

• Αμφίδρομες αντιδράσεις: 0 < α < 1. 

• Ποσοτικές αντιδράσεις: α = 1. 

Ποσοστό μετατροπής ενός αντιδρώντος είναι ο βαθμός μετατροπής του 

αντιδρώντος όταν εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό (%) (αΑ x 100). 

Ο βαθμός μετατροπής ενός αντιδρώντος ισούται με το συντελεστή απόδοσης 

της αντίδρασης όταν το αντιδρών είναι σε έλλειψη. 

Ο βαθμός μετατροπής ενός αντιδρώντος ονομάζεται και ως βαθμός διάσπασης 

όταν τον αντιδρών στην αντίδραση είναι ένα. π.χ. 2 HI(g)  →  H2(g)  +  I2(g)   



Ασκήσεις πάνω στη χημική ισορροπία. 

1. Υπολογισμός απόδοσης χημικής αντίδρασης. 

2. Υπολογισμός ποσοτήτων αντιδρώντων και προϊόντων στη χημική ισορροπία. 

3. Υπολογισμός ολικής πίεσης στη χημική ισορροπία με χρήση της 

καταστατικής εξίσωσης. 

4. Υπολογισμός βαθμού μετατροπής κάποιου αντιδρώντος. 



Βήματα επίλυσης άσκησης στη χημική ισορροπία με χρήση 

ή αναζήτηση της απόδοσης της χημικής αντίδρασης. 

1ο Βήμα: Μετατροπή δεδομένων σε mol. 

2ο Βήμα: Γραφή χημικής εξίσωσης αντίδρασης. 

3ο Βήμα: Χρήση του βαθμού απόδοσης (α) αν δίνεται. 

4ο 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. 

5ο Βήμα: Υπολογισμός των ζητούμενων μεγεθών ή υπολογισμός του α με τη 

βοήθεια του πίνακα του 4ου βήματος. 






