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Χη μική Κινη τική
1. ε δνρείν όγθνπ V = 2 L εηζάγνπκε πνζόηεηα έλσζεο Α(g) ε νπνία από t = 0 δηαζπάηαη ζύκθσλα κε ηελ
αληίδξαζε: Α(g) → B(g) + 2Γ(g)
Γηα ηελ αληίδξαζε απηή θαη γηα ηα ζώκαηα Α(g) θαη Β(g) ιακβάλνπκε ηηο θακπύιεο αληίδξαζεο πνπ
εκθαλίδνληαη ζην γξάθεκα.
α) Aλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 100 s, ηζρύεη: [Α] = [Β] = 1 Μ, λα
ππνινγηζηνύλ: i. Η αξρηθή πνζόηεηα ηνπ ζώκαηνο Α(g), ζε mol. ii. Η
κέζε ηαρύηεηα ηεο αληίδξαζεο από 0 ζε 100 s. iii. Η ζπγθέληξσζε
ηνπ Γ(g) γηα t = 100 s.
β) Θεσξνύκε όηη ε αληίδξαζε νινθιεξώλεηαη ηε ρξνληθή ζηηγκή tv
= 500 s. Tε ρξνληθή απηή ζηηγκή λα πξνζδηνξηζηνύλ i. ε ηαρύηεηα
ηεο αληίδξαζεο θαη ii. νη ηειηθέο ζπγθεληξώζεηο όισλ ησλ
ζσκάησλ.
2. ε θελό δνρείν ζηαζεξνύ όγθνπ 82 L εηζάγεηαη πνζόηεηα (NH4)2CO3(s), ππό ζηαζεξή ζεξκνθξαζία Σ =
400 K, πνπ δηαζπάηαη ζύκθσλα κε ηελ εμίζσζε:
(NH4)2CO3(s) → 2ΝΗ3(g) + CO2(g) + H2O(g)
Η πίεζε ζην δνρείν έρεη αξρηθή ηηκή P0 = 0 θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ ηηκή Ρ = 1 atm από ηε ρξνληθή
ζηηγκή t = 25 s θαη κεηά. Να ππνινγηζηεί ε ηηκή ηεο κέζεο ηαρύηεηα ηεο αληίδξαζεο από ηελ έλαξμή ηεο
κέρξη ην ηέινο ηεο. Γίλεηαη R = 0,082 L·atm/(mol·K).
3. ε δνρείν ζηαζεξνύ όγθνπ 10 L θαη ζε ζηαζεξή ζεξκνθξαζία εηζάγνληαη x mol N2 θαη y mol H2 νπόηε
πξαγκαηνπνηείηαη ε ρεκηθή αληίδξαζε: N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g), ΓΗ = − 90 kJ
Μεηά από 2 min από ηελ έλαξμε ηεο αληίδξαζεο ην αέξην κείγκα ζην δνρείν πεξηέρεη ηζνκνξηαθέο
πνζόηεηεο από ηα ηξία ζπζηαηηθά ηνπ, ελώ ειεπζεξώλεη πνζό ζεξκόηεηαο 180 kJ. Να ππνινγίζεηε:
α) ηηο αξρηθέο πνζόηεηεο x θαη y,
β) ηε κέζε ηαρύηεηα ηεο αληίδξαζεο θαη ηε κέζε ηαρύηεηα παξαγσγήο ηεο ΝΗ3 ζην ρξνληθό δηάζηεκα ησλ
δπν πξώησλ min,
γ) ηελ % κεηαβνιή ηεο πίεζεο ζην δνρείν ζην ρξνληθό δηάζηεκα ησλ δπν πξώησλ min.
4. ε θελό δνρείν ζηαζεξνύ όγθνπ 10 L εηζάγνληαη 0,5 mol ζηεξενύ Α θαη ζεξκαίλνληαη ζε ζηαζεξή
ζεξκνθξαζία ζ oC, νπόηε πξαγκαηνπνηείηαη ε αληίδξαζε: A(s) → Β(g) + 2Γ(g)
Η αληίδξαζε νινθιεξώλεηαη ζε ρξόλν 10 min.
α) Να εμεγήζεηε πώο κεηαβάιιεηαη ε νιηθή πίεζε ζην δνρείν ζηε δηάξθεηα ηεο αληίδξαζεο.
β) Να εμεγήζεηε γηαηί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληίδξαζεο ε ηαρύηεηα παξακέλεη ζηαζεξή.
γ) Να ζρεδηάζεηε ηελ θακπύιε αληίδξαζεο γηα ηα πξντόληα Β θαη Γ θαη λα ππνινγίζεηε ηε κέζε ηαρύηεηα
ηεο αληίδξαζεο ζην ρξνληθό δηάζηεκα 0-10 min.
δ) Να ππνινγίζεηε ηηο ζπγθεληξώζεηο ησλ πξντόλησλ Β θαη Γ ηε ρξνληθή ζηηγκή t=4 min.
(απ.: (γ) ζηαζεξή π = 5 10-3 M min-1, (δ) [Β]=0,02 Μ, [Γ]=0,04 Μ)
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Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηαρύηεηα ηεο αληίδξαζεο

5. Έζησ ε αληίδξαζε: Α(g) + Β(s) → 2Γ(g)
ην δηπιαλό δηάγξακκα θαίλεηαη κεηαβνιή ηεο ζπγθέληξσζεο
ελόο από ηα ζώκαηα ηεο αληίδξαζεο ζπλαξηήζεη ηνπ ρξόλνπ.
α) ε πνην από ηα ζώκαηα αλαθέξεηαη ην δηάγξακκα;
β) Πώο ζα κεηαβιεζεί ην δηάγξακκα απηό:
i) αλ ειαηηώζνπκε ηε ζεξκνθξαζία;
ii) αλ πξνζζέζνπκε θαηαιύηε;

6. Πώο επεξεάδεη ε παξνπζία θαηαιύηε:
α. Σελ ελζαιπία (ΓΗ) κηαο αληίδξαζεο;
β. Σε ζέζε κηαο ρεκηθήο ηζνξξνπίαο, δειαδή ηελ απόδνζε κηαο ακθίδξνκεο αληίδξαζεο;
7. Η ηαρύηεηα κηαο αληίδξαζεο δηπιαζηάδεηαη όηαλ ε ζεξκνθξαζία απμάλεηαη θαηά 10 oC. Έζησ
κηα αληίδξαζε κε ηαρύηεηα π = 5 10–3 mol L–1 s–1 ζηνπο 50 oC. Αλ ε ζεξκνθξαζία απμεζεί ζηνπο ζ oC, ε
ηαρύηεηα ηεο αληίδξαζεο γίλεηαη π = 0,08 mol L–1 s–1. Να ππνινγηζηεί ε ζεξκνθξαζία ζ νC.
8. ε πνηα από ηηο παξαθάησ αληηδξάζεηο ζρεκαηίδεηαη ην Η2(g) κε κεγαιύηεξε ηαρύηεηα;
α) Γηάιπκα HCl 1 M αληηδξά κε Mg ή Fe.
β) Zn αληηδξά κε δηάιπκα HCl 1 M ή κε δηάιπκα HCl 0,1 M.
γ) Γηάιπκα HCl 1 M αληηδξά κε 1 g ζθόλεο Zn ή κε 1 g ηαηλίαο Zn.
δ) Έλα ζηδεξέλην θαξθί αληηδξά κε δηάιπκα HCl 1 M ζηνπο 25 oC ή ζηνπο 40 oC.
9. Έζησ ε αληίδξαζε:
C(s) + CO2(g) → 2CO(g), ΓΗ = 170 kJ
Πνηα επίδξαζε ζα έρνπλ ζηελ αξρηθή ηαρύηεηα ηεο αληίδξαζεο νη παξαθάησ κεηαβνιέο;
α) Αύμεζε ησλ mol ηνπ CO2.
β) Αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο.
γ) Η πνζόηεηα ηνπ C λα είλαη κε ηε κνξθή κεγαιύηεξσλ θόθθσλ.
δ) Διάηησζε ηνπ όγθνπ ηνπ δνρείνπ.
ε) Πξνζζήθε CO(g).
10. Να εμεγήζεηε πνηεο από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο θαη πνηεο ιαλζαζκέλεο.
α) Η αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο απμάλεη ηελ ηαρύηεηα ηεο αληίδξαζεο κόλν όηαλ ε αληίδξαζε είλαη
ελδόζεξκε.
β) Όηαλ απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία, απμάλεηαη ν αξηζκόο ησλ απνηειεζκαηηθώλ ζπγθξνύζεσλ.
γ) Δπεηδή ε αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά 10 oC δηπιαζηάδεη ηελ ηαρύηεηα κηαο αληίδξαζεο,
ζπκπεξαίλνπκε όηη ε αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά 100 oC εηθνζαπιαζηάδεη ηελ ηαρύηεηα ηεο
αληίδξαζεο.
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δ) Η αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο πξνθαιεί ειάηησζε ζηελ ελέξγεηα ελεξγνπνίεζεο.
ε) Η κεηαβνιή ηεο πίεζεο κε ειάηησζε ηνπ όγθνπ, επεξεάδεη ηελ ηαρύηεηα όισλ ησλ αληηδξάζεσλ
ζηηο νπνίεο κεηέρνπλ αέξηα.
ζη) Η ηαρύηεηα κηαο αληίδξαζεο επεξεάδεηαη αλ κεηαβιεζνύλ νη ζπγθεληξώζεηο ησλ αληηδξώλησλ
ή ησλ πξντόλησλ.
δ) Γηα ηελ αληίδξαζε:
CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g)
ε αύμεζε ηεο πίεζεο απμάλεη ηελ ηαρύηεηα ηεο αληίδξαζεο.

11. Πεξίζζεηα ζθόλεο MgCO3 πξνζηίζεηαη ζε 50 mL δηαιύκαηνο HCl 1 M, νπόηε
πξαγκαηνπνηείηαη ε αληίδξαζε:
MgCO3(s) + 2HCl(aq) → MgCl2(aq) + CO2(g) + H2O(l)
Να πξνβιέςεηε πνηα επίδξαζε ζα έρνπλ νη αθόινπζεο κεηαβνιέο ζηελ αξρηθή ηαρύηεηα ηεο
αληίδξαζεο θαη ζηνλ ζπλνιηθό όγθν ηνπ CO2 πνπ ζα ζρεκαηηζηεί.
α) Πξνζηίζεηαη ίζε πνζόηεηα MgCO3 κε ηε κνξθή κεγαιύηεξσλ θόθθσλ ζθόλεο.
β) Χξεζηκνπνηνύληαη 50 mL ΗCl 2 Μ αληί γηα 50 mL HCl 1 M.
γ) Χξεζηκνπνηνύληαη 25 mL ΗCl 2 Μ αληί γηα 50 mL HCl 1 M.
δ) Ίζνο όγθνο Η2Ο πξνζηίζεηαη ζην νμύ πξηλ από ηελ πξνζζήθε ηνπ MgCO3.
ε) Χξεζηκνπνηνύληαη 100 mL HCl 1 M αληί γηα 50 mL HCl 1 M.
ζη) 1 g NaOH δηαιύεηαη ζην νμύ πξηλ πξνζηεζεί ην MgCO3.

12. Σν MnO2 θαηαιύεη ηε δηάζπαζε ηνπ ππεξνμεηδίνπ ηνπ πδξνγόλνπ ζε νμπγόλν θαη λεξό. Πνηα
από ηηο αθόινπζεο θακπύιεο παξηζηάλεη ηε δηάζπαζε ελόο mol H2O2;

13. Αέξηα ΝΗ3 πεξλάεη κέζα από ζεξκαηλόκελν ζσιήλα, ν νπνίνο πεξηέρεη CuO. Πνηα από ηηο
αθόινπζεο θακπύιεο παξηζηάλεη ηε κεηαβνιή ηεο κάδαο (m) ηνπ CuO ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν (t);
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14. Γίλεηαη ε απιή αληίδξαζε: Α(g) → Β(g) + Γ(g)
Θεσξώληαο ηελ θάζε θακπύιε από κηα θνξά, λα εθηηκήζεηε πνηα είλαη ε θαηαιιειόηεξε γηα λα
παξαζηήζεη:

i) Σε κάδα ηνπ θαηαιύηε ζε ζρέζε κε ην ρξόλν, εθόζνλ ε αληίδξαζε γίλεη παξνπζία θαηαιύηε.
ii) Σελ αξρηθή ηαρύηεηα ηεο αληίδξαζεο ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή ζπγθέληξσζε ηνπ αληηδξώληνο.
iii) Σελ αξρηθή ηαρύηεηα ηεο αληίδξαζεο ζε ζρέζε κε ηε ρξεζηκνπνηνύκελε ζεξκνθξαζία.
iv) Σε ζπλνιηθά αζθνύκελε πίεζε ππό ζηαζεξή ζεξκνθξαζία θαη όγθν ηνπ δνρείνπ όπνπ δηαζπάηαη
νξηζκέλε πνζόηεηα ηεο Α ζε ζρέζε κε ην ρξόλν.

15. Πνην από ηα δηαγξάκκαηα δείρλεη ηελ
ηαρύηεηα κηαο ελδπκαηηθά θαηαιπόκελεο αληίδξαζεο ζε
ζπλάξηεζε κε ηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο;

16. ε δνρείν πξαγκαηνπνηείηαη ε ρεκηθή αληίδξαζε:
(COOH)2 + KMnO4 + H2SO4 → ….
Σν επόκελν δηάγξακκα παξηζηάλεη ηνλ όγθν ηνπ αεξίνπ
CO2 πνπ ειεπζεξώλεηαη, ζε νξηζκέλεο ζπλζήθεο, ζε
ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξόλν.
α) Να εμεγήζεηε ηε κνξθή ηνπ δηαγξάκκαηνο. Πνηα ρξνληθή ζηηγκή ε ηαρύηεηα ηεο αληίδξαζεο είλαη
κέγηζηε;
β) Να ζρεδηάζεηε ην ίδην δηάγξακκα VCO2 = f(t), αλ πξνζζέζνπκε αξρηθά ζην δηάιπκα ηόληα Mn2+.
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