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Έννοηα ηες τεμηθής ηζορροπίας – απόδοζε ανηίδραζες
1. Σε δνρείν πξνζζέηνπκε πνζόηεηεο από ηα ζώκαηα Α θαη Β, νπόηε ζρεκαηίδεηαη ην πξνϊόλ Γ. Μεηά
ην ηέινο ηεο αληίδξαζεο ζην δνρείν πεξηέρνληαη:
α) κόλν ην ζώκα Γ,
β) ηα ζώκαηα Α θαη Γ,
γ) ηα ζώκαηα Α, Β θαη Γ.
Τη ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη γηα ηελ αληίδξαζε ζε θάζε πεξίπηωζε;
2. Γηα ηελ αληίδξαζε: Α + Β ⇋ Γ + Γ
ν βαζκόο κεηαηξνπήο ηνπ Α είλαη 0,4 θαη ν βαζκόο κεηαηξνπήο ηνπ Β είλαη 0,6.
α) Πνην από ηα δπν ζώκαηα είλαη ζε πεξίζζεηα;
β) Πνηα είλαη ε απόδνζε ηεο αληίδξαζεο;
3. Σε δνρείν αλακηγλύνληαη 5 mol N2 θαη 15 mol H2, νπόηε απνθαζίζηαηαη ε ηζνξξνπία:
N2(g) + 3H2(g) ⇋ 2NH3(g)
Αλ ην κίγκα ηζνξξνπίαο πεξηέρεη 18 mol αεξίωλ, λα ππνινγηζηνύλ:
α) ν βαζκόο κεηαηξνπήο ηνπ Ν2 θαη ηνπ Η2,
β) ε απόδνζε ηεο αληίδξαζεο.

(απ.: αΝ2=0,2, αΗ2=0,2, α=0,2)

4. Σε θελό δνρείν εηζάγεηαη αέξην κίγκα CO θαη Η2, πνπ πεξηέρεη ηα ζπζηαηηθά ηνπ κε αλαινγία mol
1:3 αληίζηνηρα. Σε θαηάιιειεο ζπλζήθεο πξαγκαηνπνηείηαη ε αληίδξαζε:
CO(g) + 2H2(g) ⇋ CH3OH(g)
Η πνζόηεηα ηεο κεζαλόιεο πνπ ζρεκαηίζηεθε είλαη 3 mol, ελώ ε απόδνζε ηεο αληίδξαζεο είλαη 75%. Να
ππνινγηζηεί ε κάδα ηνπ αξρηθνύ κίγκαηνο CO θαη Η2.
Γίλνληαη: Ar(C) = 12, Ar(O) = 16, Ar(H) = 1.
(απ.: 136 g)

5. 5 mol NO θαη 2 mol O2 θέξνληαη ζε αληίδξαζε πνπ πεξηγξάθεηαη από ηελ εμίζωζε:
2ΝΟ(g) + Ο2(g) ⇋ 2NO2(g)
Αλ ε απόδνζε κεηαηξνπήο ηνπ ΝΟ ζε ΝΟ2 είλαη 40%, πνηα είλαη ε αληίζηνηρε απόδνζε γηα ην Ο2 θαη πνηα ε
απόδνζε ηεο αληίδξαζεο;
(απ.: αΟ2=0,5, α=0,5)

6. Ιζνκνξηαθέο πνζόηεηεο Ν2 θαη Η2 εηζάγνληαη ζε δνρείν, όπνπ αληηδξνύλ κεξηθώο πξνο παξαγωγή
ακκωλίαο. Αλ ζηελ θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο βξίζθνληαη 4 mol H2 θαη 4 mol NΗ3, λα ππνινγηζηνύλ:
α) ηα mol ηνπ αδώηνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ αξρηθά,
β) ηα mol ηνπ αδώηνπ ζηελ ηζνξξνπία,
γ) ν βαζκόο κεηαηξνπήο ηνπ Ν2 ζε ΝΗ3,
δ) ε απόδνζε ηεο αληίδξαζεο.
(απ.: αΝ2=0,2, α=0,6)
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Παράγονηες ποσ επερεάδοσν ηε ζέζε ηες τεμηθής ηζορροπίας
7. Θεωξνύκε όηη ηθαλνπνηείηαη ε ηζνξξνπία:
Η2(g) + S(s) ⇋ H2S(g), ΓH = – 20 ΚJ
Πωο ζα κεηαηνπηζηεί ε ηζνξξνπία όηαλ:
α) Πξνζηεζεί ζην δνρείν λέα πνζόηεηα Η2.
β) Αθαηξεζεί από ην δνρείν κέξνο ηνπ πεξηερόκελνπ ζείνπ.
γ) Πξνθιεζεί κείωζε ηνπ όγθνπ ηνπ δνρείνπ.
δ) Πξνζηεζεί κηθξή πνζόηεηα δηαιύκαηνο KOH.
ε) Θεξκαλζεί ην κίγκα ηζνξξνπίαο.
8. Σε δνρείν έρεη απνθαηαζηαζεί ε ηζνξξνπία: N2(g) + 3H2(g) ⇋ 2NH3(g) + Q
Πωο ζα κεηαηνπηζηεί ε ηζνξξνπία, αλ γίλνπλ νη παξαθάηω κεηαβνιέο;
α) Υγξνπνίεζε ελόο κέξνπο ηεο ΝΗ3.
β) Πξνζζήθε αηκνζθαηξηθνύ αέξα.
γ) Διάηηωζε ηνπ όγθνπ ηνπ δνρείνπ θαη ηαπηόρξνλα ειάηηωζε ηεο ζεξκνθξαζίαο.
δ) Πξνζζήθε κηθξήο πνζόηεηαο H2SO4.
ε) Αθαίξεζε H2 θαη ηαπηόρξνλα αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο.
ζη) Αύμεζε ηνπ όγθνπ ηνπ δνρείνπ θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο ηαπηόρξνλα.
9. Σε δνρείν ζηαζεξνύ όγθνπ εηζάγνληαη πνζόηεηεο αεξίωλ Α θαη Β, νπόηε απνθαζίζηαηαη ε ρεκηθή
ηζνξξνπία:
2Α(g) + B(g) ⇋ 3Γ(g), ΓΗ < 0
Τν δηάγξακκα παξηζηάλεη ηηο ζπγθεληξώζεηο ηωλ νπζηώλ ζε ζπλάξηεζε
κε ηνλ ρξόλν.
α. Να εμεγήζεηε ζε πνηα νπζία αληηζηνηρεί ε θάζε θακπύιε.
β. Να ππνινγίζεηε ηελ απόδνζε ηεο αληίδξαζεο.
γ. Τε ρξνληθή ζηηγκή t2 ειαηηώλεηαη ε ζεξκνθξαζία.
i.
Nα εμεγήζεηε πωο κεηαβάιινληαη ε απόδνζε ηεο αληίδξαζεο
θαη ε νιηθή πίεζε ζην δνρείν.
ii.
Να ζρεδηάζεηε ηηο θακπύιεο αληίδξαζεο ηωλ νπζηώλ Α, Β θαη Γ
κεηά ηε ρξνληθή ζηηγκή t2.

Σηαζερά τεμηθής ηζορροπίας
10. Αλακηγλύνπκε 300 mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο (Y1) νπζίαο Α ζπγθέληξωζεο 0,8 Μ κε 300 mL
πδαηηθνύ δηαιύκαηνο (Y2) νπζίαο Β ζπγθέληξωζεο 0,6 Μ. Σην δηάιπκα Y3 πνπ πξνθύπηεη απνθαζίζηαηαη ε
ηζνξξνπία:
Α(αq) + Β(aq) ⇋ Γ(s) + Γ(aq)
γηα ηελ νπνία είλαη Κc = 10 (L mol-1), ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ πεηξάκαηνο. Να ππνινγίζεηε:
α) ηηο ζπγθεληξώζεηο ηωλ δηαιπκέλωλ νπζηώλ ζηελ θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο θαη ηελ απόδνζε ηεο αληίδξαζεο
β) ηνλ αξηζκό moles ηνπ ζηεξενύ Γ.
[απ.: (α) [Α]=0,2Μ, [Β]=0,1Μ, α=0,67 (β) nΓ=0,12 mol]
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11. Σε έλα δνρείν, ζε ζεξκνθξαζία ζ oC, έρεη απνθαηαζηαζεί ε ρεκηθή ηζνξξνπία:
2SO2(g) + O2(g) ⇋ 2SO3(g), ΓΗ < 0
Τε ρξνληθή ζηηγκή t1 κεηαβάιιεηαη έλαο από ηνπο
παξάγνληεο ηεο ρεκηθήο ηζνξξνπίαο, κε απνηέιεζκα λα
κεηαβάιινληαη νη ζπγθεληξώζεηο ηωλ νπζηώλ ζύκθωλα κε
ην δηπιαλό δηάγξακκα.
α. Να εμεγήζεηε πνηα θακπύιε αληηζηνηρεί ζε θάζε νπζία.
β. Να ππνινγίζεηε ηελ ηηκή ηεο ζηαζεξάο ηζνξξνπίαο Kc ζε
ζεξκνθξαζία ζ oC.
γ. Να εμεγήζεηε πνηνο παξάγνληαο ηεο ρεκηθήο ηζνξξνπίαο κεηαβιήζεθε ηε ρξνληθή ζηηγκή t1. Πνηα επίδξαζε
είρε ε κεηαβνιή απηή ζηελ ηηκή ηεο ζηαζεξάο Kc;

12. Σε δνρείν έρεη απνθαηαζηαζεί ε ρεκηθή ηζνξξνπία: N2(g) + 3H2(g) ⇋ 2NH3(g), ΓΗ < 0
Τν
δηπιαλό
δηάγξακκα
παξηζηάλεη
ηηο
ζπγθεληξώζεηο ηωλ νπζηώλ ζε ζπλάξηεζε κε ην
ρξόλν.
α. Να εμεγήζεηε πνηα θακπύιε αληηζηνηρεί ζηελ
θάζε νπζία.
β. Πνηνη από ηνπο παξάγνληεο ηεο ρεκηθήο
ηζνξξνπίαο κεηαβάιινληαη ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο t1
θαη t3;
γ. Να ζπγθξίλεηε ηελ ηηκή ηεο ζηαζεξάο ηζνξξνπίαο Kc ζηηο ηξεηο ζέζεηο ηζνξξνπίαο.

13. Σε δνρείν έρεη απνθαηαζηαζεί ε ρεκηθή ηζνξξνπία: 2Α(g) ⇋ Β(g), ΓΗ < 0
Τν δηάγξακκα παξηζηάλεη ηηο ζπγθεληξώζεηο
ηωλ νπζηώλ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν.
α. Πνηα θακπύιε αληηζηνηρεί ζε θάζε νπζία;
β. Να εμεγήζεηε πνηνο από ηνπο παξάγνληεο
ηεο ρεκηθήο ηζνξξνπίαο κεηαβιήζεθε θαη κε
πνηνλ ηξόπν ηε ρξνληθή ζηηγκή t1.
γ. Να εμεγήζεηε πνηνο από ηνπο παξάγνληεο ηεο
ρεκηθήο ηζνξξνπίαο κεηαβιήζεθε ηε ρξνληθή
ζηηγκή t3.
δ. Πνηα από ηηο κεηαβνιέο ζηε ρεκηθή ηζνξξνπία ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο t1 θαη t3 επεξεάδεη ηελ ηηκή ηεο
ζηαζεξάο ηζνξξνπίαο Kc θαη κε πνηνλ ηξόπν;
14. Σε δνρείν ζηαζεξνύ όγθνπ εηζάγνληαη νξηζκέλεο πνζόηεηεο νπζηώλ, νπόηε ζε ζεξκνθξαζία ζ 1 oC
απνθαζίζηαηαη ε ρεκηθή ηζνξξνπία:
Α(g) + xΒ(g) ⇋ 3Γ(g), ΓΗ < 0
Τν δηάγξακκα παξηζηάλεη ηηο ζπγθεληξώζεηο ηωλ νπζηώλ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν.
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α. Να εμεγήζεηε πνηα θακπύιε αληηζηνηρεί ζηελ θάζε νπζία θαη λα πξνζδηνξίζεηε ηνλ ζηνηρεηνκεηξηθό
ζπληειεζηή x ζηε ρεκηθή εμίζωζε ηεο
αληίδξαζεο.
β. Να ππνινγίζεηε ηελ ηηκή ηεο ζηαζεξάο
ηζνξξνπίαο Κc ζε ζεξκνθξαζία ζ1 oC θαη ηελ
απόδνζε ηεο αληίδξαζεο κέρξη ηελ αξρηθή
ζέζε ηζνξξνπίαο (ΦΙ1).
γ. Να εμεγήζεηε πνηνο από ηνπο παξάγνληεο
ηεο ρεκηθήο ηζνξξνπίαο κεηαβιήζεθε ηε
ρξνληθή ζηηγκή t2. Πνηα επίδξαζε είρε ε
κεηαβνιή απηή ζηελ απόδνζε ηεο αληίδξαζεο;
δ. Τε ρξνληθή ζηηγκή t4 κεηαβιήζεθε έλαο από ηνπο παξάγνληεο ηεο ρεκηθήο ηζνξξνπίαο.
i.
Πνηνο παξάγνληαο κεηαβιήζεθε θαη κε πνηνλ ηξόπν;
ii.
Να εμεηάζεηε αλ ε κεηαβνιή απηή επεξεάδεη ηελ ηηκή ηεο Kc.

15. Σε δνρείν όγθνπ 2 L βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο 1 mol CO2, 1 mol H2, 2 mol CO θαη 2
mol H2O, ζύκθωλα κε ηε ρεκηθή εμίζωζε:
CO2(g) + H2(g) ⇋ CO(g) + H2O(g)
α) Πόζα mol H2 πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζην κίγκα ηζνξξνπίαο, ώζηε ε ζπγθέληξωζε ηνπ CO λα γίλεη 1,2 Μ;
β) Πόζα mol πδξαηκώλ πξέπεη λα αθαηξέζνπκε από ην δνρείν, ώζηε ε ζπγθέληξωζε ηνπ CO λα γίλεη 1,1 Μ;
Η ζεξκνθξαζία παξακέλεη ζηαζεξή.
[απ.: (α) 1,8 mol H2, (β) 1,04 mol H2O]

16. Σε δνρείν όγθνπ 4 L βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο 2 mol N2O4 θαη 4 mol NO2, ζύκθωλα
κε ηε ρεκηθή εμίζωζε:
N2O4(g) ⇋ 2NO2(g)
α) Γηαηεξώληαο ζηαζεξή ηε ζεξκνθξαζία θαη ηνλ όγθν, πξνζζέηνπκε ζην δνρείν 3 mol He. Πνηα κεηαβνιή ζα
παξνπζηάζεη ε ζύζηαζε ηνπ κίγκαηνο ηζνξξνπίαο θαη πνηα ε νιηθή πίεζε ζην δνρείν;
β) Γηαηεξώληαο ζηαζεξή ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ πίεζε, πξνζζέηνπκε ζην δνρείν He, νπόηε ζηε λέα ζέζε
ηζνξξνπίαο πνπ απνθαζίζηαηαη ην ΝΟ2 είλαη 6 mol. Να ππνινγηζηεί ν ηειηθόο όγθνο ηνπ δνρείνπ θαη ε
πνζόηεηα ηνπ He πνπ πξνζζέζακε.
[απ.: (α) η P αυξάνει καηά 50%, (β) πποζθήκη 20 mol He]

17. Σε δνρείν ζηαζεξνύ όγθνπ 10 L θαη ζε ζεξκνθξαζία 227 oC πεξηέρνληαη ζε θαηάζηαζε
ηζνξξνπίαο 2 mol SO3, 1 mol SO2 θαη 1,5 mol O2, ζύκθωλα κε ηε ρεκηθή εμίζωζε:
2SO3(g) ⇋ 2SO2(g) + O2(g)
Θεξκαίλνπκε ην αέξην κίγκα ζηνπο 527 oC, ζηε λέα ηζνξξνπία πνπ απνθαζίζηαηαη, ε νιηθή πίεζε ζην δνρείν
είλαη 32,8 atm.
α) Πνηα είλαη ε ηηκή ηεο Kc ζηνπο 227 oC;
β) Να εμεγήζεηε αλ ε αληίδξαζε: 2SO3(g) → 2SO2(g) + O2(g) είλαη εμώζεξκε ή ελδόζεξκε.
γ) Πνηα είλαη ε ηηκή ηεο Kc ζηνπο 527 oC;
Γίλεηαη R = 0,082 atm L/mol grad.
[απ.: (α) Kc = 0,0375, (γ) Kc = 0,8]
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18. Γηα ηελ αληίδξαζε εζηεξνπνίεζεο:

CH3COOH(l) + C2H5OH(l) ⇋ CH3COOC2H5(l) + H2O(l)
ε ζηαζεξά ηζνξξνπίαο Kc είλαη 4, αλεμάξηεηα από ηε ζεξκνθξαζία. Σε δνρείν αλακηγλύνληαη 0,3 mol
CH3COOH θαη 0,3 mol C2H5OH θαη απνθαζίζηαηαη ηζνξξνπία.
α) Πνηα είλαη ε απόδνζε ηεο αληίδξαζεο;
β) Από ην κίγκα ηζνξξνπίαο, κε ηε βνήζεηα αθπδαηηθνύ, αθαηξνύκε ην 90% ηεο πνζόηεηαο ηνπ H2O. Πνηα ζα
είλαη ε πνζόηεηα ηνπ εζηέξα όηαλ απνθαηαζηαζεί λέα ρεκηθή ηζνξξνπία;
γ) Πνηα είλαη ε ηειηθή απόδνζε ηεο αληίδξαζεο;
[απ.: (α) α = 2/3, (β) 0,24 mol εζηέπα, (γ) α΄= 0,8]

19. Σε θελό δνρείν εηζάγνληαη 4 mol ζώκαηνο Α θαη 4 mol ζώκαηνο Β θαη ην ζύζηεκα ζεξκαίλεηαη
ζηνπο 200 νC, νπόηε απνθαζίζηαηαη ε ηζνξξνπία:
Α(g) + Β(g) ⇋ 2Γ(g)
Σηελ θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο πεξηέρνληαη ζην δνρείν 4 mol Γ.
α) Να ππνινγηζηεί ε ζηαζεξά Kc ηεο αληίδξαζεο ζηνπο 200 oC.
β) Τν ζύζηεκα ζεξκαίλεηαη ζηνπο 500 oC, όπνπ ε ζηαζεξά ηζνξξνπίαο ηεο αληίδξαζεο είλαη Kc΄= 9. Να
ππνινγηζηεί ε ζύζηαζε ηνπ κίγκαηνο ζηελ ηειηθή θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο.
γ) Δμεγήζηε αλ ε αληίδξαζε είλαη ελδόζεξκε ή εμώζεξκε.
[απ.: (α) Kc = 4, (β) 1,6 - 1,6 - 4,8 mol]

20. Σε θελό δνρείν ζηαζεξνύ όγθνπ 10 L εηζάγεηαη αέξην κείγκα πνπ πεξηέρεη 6 mol SO2 θαη 4 mol O2.
Γηαηεξώληαο ζηαζεξή ηε ζεξκνθξαζία ζηνπο ζ oC, απνθαζίζηαηαη ε ηζνξξνπία:
2SO2(g) + O2(g) ⇋ 2SO3(g), ΓΗ = − 200 KJ
H νιηθή πίεζε ηνπ κείγκαηνο ηζνξξνπίαο είλαη θαηά 20% κηθξόηεξε από ηελ πίεζε ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε.
Να ππνινγίζεηε:
α) ηελ απόδνζε ηεο αληίδξαζεο,
β) ηελ ηηκή ηεο ζηαζεξάο Kc ζηνπο ζ oC,
γ) ην πνζό ζεξκόηεηαο πνπ εθιύεηαη από ηελ έλαξμε ηεο αληίδξαζεο κέρξη λα απνθαηαζηαζεί ηζνξξνπία,
δ) ην πνζό ζεξκόηεηαο ην νπνίν αληαιιάζζεηαη κε ην πεξηβάιινλ ζηελ θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο.
[απ.: (α) α=0,667 (β) Kc=20, (γ) εκλύονηαι 400 kJ]

21. Σε δνρείν ζηαζεξνύ όγθνπ 10 L εηζάγνληαη νξηζκέλεο πνζόηεηεο N2 θαη Η2 θαη ζεξκαίλνληαη ζε
ζηαζεξή ζεξκνθξαζία ζ oC, νπόηε κεηά ηελ πάξνδν 10 min από ηελ έλαξμε ηεο αληίδξαζεο απνθαζίζηαηαη ε
ηζνξξνπία:
N2(g) + 3H2(g) ⇋ 2NH3(g), ΓΗ = - 90 KJ
Τν κείγκα ηζνξξνπίαο πεξηέρεη ηζνκνξηαθέο πνζόηεηεο από ηα ηξία αέξηα. Η ζηαζεξά ηζνξξνπίαο Kc ζηε
ζεξκνθξαζία ηνπ πεηξάκαηνο έρεη ηηκή Kc = 4. Να ππνινγίζεηε:
α) ηελ απόδνζε ηεο αληίδξαζεο,
β) ηηο αξρηθέο πνζόηεηεο (ζε mol) ηνπ Ν2 θαη ηνπ Η2 πνπ εηζάγνληαη ζην δνρείν,
γ) ηελ % κεηαβνιή ηεο πίεζεο ζην δνρείν από ηελ έλαξμε ηεο αληίδξαζεο κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο
ρεκηθήο ηζνξξνπίαο,
δ) ηε κέζε ηαρύηεηα ηεο αληίδξαζεο θαη ην πνζό ζεξκόηεηαο πνπ εθιύεηαη από ηελ έλαξμε ηεο αληίδξαζεο
κέρξη λα απνθαηαζηαζεί ηζνξξνπία.
[απ.: (α) α=0,6 (β) 7,5 mol N2 και 12,5 mol Η2, (γ) 25% ελάηηωζη (δ) u=0,025 Μ min-1 και 225 kJ]
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22. Σε δνρείν ζηαζεξνύ όγθνπ εηζάγνληαη νξηζκέλεο πνζόηεηεο N2O4 θαη NO2 θαη ζεξκαίλνληαη ζε
ζεξκνθξαζία ζ oC, νπόηε απνθαζίζηαηαη ε ρεκηθή ηζνξξνπία:

Τν δηπιαλό δηάγξακκα παξηζηάλεη ηηο ζπγθεληξώζεηο ηωλ δπν νπζηώλ
ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξόλν.
α) Να ππνινγίζεηε ηελ ηηκή ηεο ζηαζεξάο ηζνξξνπίαο Kc ζε
ζεξκνθξαζία ζ oC.
β) Να ππνινγίζεηε ηελ % κεηαβνιή ηεο πίεζεο από ηελ έλαξμε ηεο
αληίδξαζεο κέρξη λα απνθαηαζηαζεί ρεκηθή ηζνξξνπία.
γ) Να ζρεδηάζεηε ην δηάγξακκα ηωλ ηαρπηήηωλ π1 θαη π2 ζε ζπλάξηεζε
κε ηνλ ρξόλν.
δ) Πνηα από ηηο επόκελεο ζρέζεηο ηζρύεη γηα ηηο ηαρύηεηεο π1 θαη π2 ηε ρξνληθή ζηηγκή t1;
i) π1 = π2
ii) π1 > π2
iii) π1 < π2
Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξωζε ηνπ Ν2Ο4 ηε ρξνληθή ζηηγκή t1.
(απ.: (α) Kc = 0,9, (β) αύξηζη 25%, (δ) [Ν2Ο4] = 0,47 Μ)

23. Σε δνρείν όγθνπ V εηζάγνληαη ηζνκνξηαθέο πνζόηεηεο Η2 θαη Ι2, νπόηε ζε ζεξκνθξαζία ζ1 oC
απνθαζίζηαηαη ε ρεκηθή ηζνξξνπία: Η2(g) + Ι2(g) ⇋ 2ΗΙ(g), ΓΗ > 0
Τν δηπιαλό δηάγξακκα παξηζηάλεη ηηο ζπγθεληξώζεηο ηωλ νπζηώλ από ηελ έλαξμε ηεο αληίδξαζεο κέρξη λα
απνθαηαζηαζεί ρεκηθή ηζνξξνπία (t1).
α) Να ππνινγίζεηε ηελ απόδνζε ηεο αληίδξαζεο
θαη ηελ ηηκή ηεο ζηαζεξάο ηζνξξνπίαο Kc ζε
ζεξκνθξαζία ζ1 oC.
β) Τε ρξνληθή ζηηγκή t2 δηπιαζηάδνπκε ηνλ όγθν
ηνπ
δνρείνπ
δηαηεξώληαο
ζηαζεξή
ηε
ζεξκνθξαζία, νπόηε απνθαζίζηαηαη λέα ρεκηθή
ηζνξξνπία (t3). Να ππνινγίζεηε ηηο ζπγθεληξώζεηο
ηωλ νπζηώλ ζηε λέα ζέζε ηζνξξνπίαο θαη λα ζρεδηάζεηε ηηο θακπύιεο αληίδξαζεο.
γ) Τε ρξνληθή ζηηγκή t4 κεηαβάιινπκε ηε ζεξκνθξαζία, νπόηε ηε ρξνληθή ζηηγκή t5 απνθαζίζηαηαη λέα ρεκηθή
ηζνξξνπία γηα ηελ νπνία ε ζηαζεξά ηζνξξνπίαο είλαη Κc΄= 4.
i.
Να εμεγήζεηε αλ ε ζεξκνθξαζία απμήζεθε ή ειαηηώζεθε.
ii.
Να ππνινγίζεηε ηηο ζπγθεληξώζεηο ηωλ νπζηώλ ζηε λέα ζέζε ηζνξξνπίαο θαη λα ζρεδηάζεηε ηηο
θακπύιεο αληίδξαζεο.
(απ.: (α) Kc = 16, (β) [ΗΙ]΄= 0,2 Μ, (γ) [ΗΙ]΄΄ = 0,15 Μ)
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