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Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηαρύηεηα ηεο αληίδξαζεο 

 

 

10.1 Όηαλ ε ζεξκνθξαζία απμάλεηαη θαηά 10 oC, ε ηαρύηεηα ηεο αληίδξαζεο δηπιαζηάδεηαη. Πόζεο 

θνξέο ζα απμεζεί ε ηαρύηεηα ηεο αληίδξαζεο, όηαλ ε ζεξκνθξαζία απμεζεί: 

α)  από ηνπο 30 oC ζηνπο 80 oC; 

β)  από ηνπο 10 oC ζηνπο 50 oC; 

 

10.2  Έζησ ε αληίδξαζε:    Α(g)  +  Β(s)   →   2Γ(g) 

Σην δηπιαλό δηάγξακκα θαίλεηαη κεηαβνιή ηεο ζπγθέληξσζεο ελόο 

από ηα ζώκαηα ηεο αληίδξαζεο ζπλαξηήζεη ηνπ ρξόλνπ. 

α)  Σε πνην από ηα ζώκαηα αλαθέξεηαη ην δηάγξακκα; 

β)  Πώο ζα κεηαβιεζεί ην δηάγξακκα απηό: 

     i)  αλ ειαηηώζνπκε ηε ζεξκνθξαζία; 

     ii) αλ πξνζζέζνπκε θαηαιύηε; 

 

10.3 Τη γλσξίδεηε γηα ηελ επίδξαζε ηεο πίεζεο ζηελ ηαρύηεηα κηαο αληίδξαζεο; Σε πνηεο από ηηο 

παξαθάησ αληηδξάζεηο ε αύμεζε ηεο πίεζεο κε ειάηησζε ηνπ όγθνπ ηνπ δνρείνπ επεξεάδεη ηελ ηαρύηεηα 

ηεο αληίδξαζεο; 

α)  2SO2(g)  +  O2(g)  →  2SO3(g) 

β)  CaCO3(s)  →  CaO(s)  +  CO2(g) 

γ)  CH3COOH(l)  +  CH3OH(l)  →  CH3COOCH3(l)  +  H2O(l) 

δ)  CH4(g)  +  Cl2(g)  →  CH3Cl(g)  +  HCl(g) 

 

10.4 α) Πνηεο ζεσξίεο ππάξρνπλ γηα ηελ εξκελεία ηεο δξάζεο ησλ  θαηαιπηώλ; 

β)  Πνηα ζεσξία εξκελεύεη κε ηθαλνπνηεηηθό ηξόπν ηελ εηεξνγελή θαηάιπζε; 

γ)  Σε νξηζκέλεο θαηαιπηηθέο αληηδξάζεηο ε παξνπζία κηαο νπζίαο ειαηηώλεη ηελ ηαρύηεηα ηεο 

αληίδξαζεο. Δίλαη ζσζηό όηη ε νπζία απηή είλαη «αξλεηηθόο θαηαιύηεο»; 

 

10.5 Τη νλνκάδεηαη νκνγελήο θαη ηη εηεξνγελήο θαηάιπζε; Πνηεο από ηηο επόκελεο θαηαιπηηθέο 

αληηδξάζεηο αλήθνπλ ζηελ νκνγελή θαηάιπζε; 

α)  C2H4(g)  +  H2(g)  
 
Ni     C2H6(g) 

β)  2H2(g)  +  O2(g)   Pt
   2H2O(g)    

γ)  2CO(g)  +  O2(g)     ί
   2CO2(g) 

δ)  C12H22O11(aq)  +  H2O(l)    
 )(aq    C6H12O6(aq)  +  C6H12O6(aq) 

ε)  2H2O2(aq)     2MnO
   2H2O(aq)  +  O2(g)       

 

10.6  Πώο επεξεάδεη ε παξνπζία θαηαιύηε: 

α. Τελ ελζαιπία (ΓΗ) κηαο αληίδξαζεο; 
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β. Τε ζέζε κηαο ρεκηθήο ηζνξξνπίαο, δειαδή ηελ απόδνζε κηαο ακθίδξνκεο αληίδξαζεο; 

 

10.7  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. 

 

10.8 Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε ζε θαζεκία από ηηο επόκελεο εξσηήζεηο. 

α) Πνηνο από ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο δελ επεξεάδεη ηελ ηαρύηεηα ηεο αληίδξαζεο:                             

C(s)  +  O2(g)   →   CO2(g) 

     i)   Η επηθάλεηα επαθήο ηνπ C. 

     ii)  Η ζπγθέληξσζε ηνπ Ο2. 

     iii) Η ζεξκνθξαζία. 

     iv) Ο όγθνο ηνπ δνρείνπ. 

     v)  Η ζπγθέληξσζε ηνπ CO2. 

β) Η αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο απμάλεη ηελ ηαρύηεηα κηαο αληίδξαζεο επεηδή: 

     i)    ειαηηώλεη ηελ ελέξγεηα ελεξγνπνίεζεο 

     ii)   απμάλεη ζεκαληηθά ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό ησλ ζπγθξνύζεσλ, 

     iii)  νη δεζκνί κέζα ζηα κόξηα γίλνληαη αζζελέζηεξνη, 

     iv)  απμάλεη ην πνζνζηό ησλ κνξίσλ πνπ δίλνπλ απνηειεζκαηηθέο ζπγθξνύζεηο 

γ)  Η ηαρύηεηα ηεο αληίδξαζεο:      Fe(s)  +  H2SO4(aq)    →    FeSO4(aq)  +  H2(g) 

δελ επεξεάδεηαη από: 

     i)    ηε ζεξκνθξαζία, 

     ii)   ηελ πίεζε, 

     iii)  ηε ζπγθέληξσζε ηνπ H2SO4, 

     iv)  ηνλ βαζκό θαηάηκεζεο ηνπ Fe. 

δ) Η αξρηθή ηαρύηεηα ηεο αληίδξαζεο:   Α(g)   →   Β(g)  +  Γ(g) 

ζε ζεξκνθξαζία 40 oC είλαη π. Σε ζεξκνθξαζία 80 oC θαη γηα ηελ ίδηα ζπγθέληξσζε ηνπ Α ε ηαρύηεηα ζα 

είλαη: 

     i)  2π                ii)  4π                iii)  16π               iv)  80π 

ε) Πνηα από ηηο επόκελεο αληηδξάζεηο έρεη κεγαιύηεξε ηαρύηεηα, αλ πξαγκαηνπνηνύληαη όιεο ζηηο 

ίδηεο ζπλζήθεο; 

     i)     N2(g)  +  3H2(g)   →   2NH3(g) 

     ii)   Ag+
(aq)  +  Cl–

(aq)   →   AgCl(s) 

     iii)  CH2 = CH2(g)  +  H2(g)   →   CH3CH3(g) 

ζη)  Γηα ηηο πεξηζζόηεξεο αληηδξάζεηο, ζηε ζπλεζηζκέλε ζεξκνθξαζία, όηαλ απμάλεηαη ε 

ζεξκνθξαζία θαηά 10 oC, ε ηαρύηεηα δηπιαζηάδεηαη. Αλ κηα αληίδξαζε ζε ζεξκνθξαζία 20 oC 

νινθιεξώλεηαη ζε 400 s, ζε ζεξκνθξαζία 70 oC ζα νινθιεξώλεηαη ζε:  

     i)  80 s              ii)  12,5 s            iii)  40 s              iv)  200 s 

δ)  Πνην από ηα παξαθάησ κεγέζε επεξεάδεη ε παξνπζία ελόο θαηαιύηε; 

     i)   Δλζαιπία αληίδξαζεο. 
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     ii)  Μάδα ηνπ πξντόληνο. 

     iii) Δλέξγεηα ελεξγνπνίεζεο. 

ε)  Σηελ νκνγελή θαηάιπζε: 

    i)  όια ηα ζώκαηα πνπ κεηέρνπλ ζηελ αληίδξαζε βξίζθνληαη ζηελ ίδηα θπζηθή θαηάζηαζε, 

    ii)   ν θαηαιύηεο θαη ην θαηαιπόκελν ζύζηεκα βξίζθνληαη ζηελ ίδηα θάζε, 

    iii) ηα αληηδξώληα, ηα πξντόληα θαη ν θαηαιύηεο βξίζθνληαη ζηελ ίδηα θπζηθή θαηάζηαζε. 

 

10.9  Με πνηνπο ηξόπνπο κπνξνύκε λα απμήζνπκε ηελ ηαρύηεηα ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ; 

α)  Zn(s)  +  2HCl(aq)  →  ZnCl2(aq)  +  H2(g) 

β)  2SO2(g)  +  O2(g)  →  2SO3(g) 

γ)  CH4(g)  +  Cl2(g)  →  CH3Cl(g)  +  HCl(g) 

δ)  C12H22O11(aq)  +  H2O(l)  →  C6H12O6(aq)  +  C2H12O6(aq) 

ε)  CH2 = CH2(g)  +  H2(g)  →  CH3CH3(g)   

ζη)  Fe(s)  +  H2SO4(aq)  →  FeSO4(aq)  +  H2(g) 

δ)  Ca(s)  +  2H2O(l)  →  Ca(OH)2(aq)  +  H2(g) 

 

10.10 Γίλνληαη νη θακπύιεο κεηαβνιήο ησλ ζπγθεληξώζεσλ ησλ ζπζηαηηθώλ ηεο ρεκηθήο 

αληίδξαζεο Α → Β ζπλαξηήζεη ηνπ ρξόλνπ. 

        α)  Πνηα θακπύιε αληηζηνηρεί ζε θάζε ζπζηαηηθό ηεο 

αληίδξαζεο; Πνηα ζα είλαη ε ηαρύηεηα ηεο αληίδξαζεο κεηά ηε 

ρξνληθή ζηηγκή tλ; Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο 

β) Σε δηάγξακκα c-t λα ζρεδηαζηνύλ πνηνηηθά (ρσξίο ηε 

ρξήζε αξηζκεηηθώλ δεδνκέλσλ) νη θακπύιεο αληίδξαζεο γηα ην 

αληηδξώλ ζπζηαηηθό ηεο αληίδξαζεο Α → Β, όηαλ απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο ζεξκνθξαζίεο Τ1 θαη Τ2, 

όπνπ Τ1<Τ2. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.  

 

10.11 Σε 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. 

 

10.12  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). 
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10.13 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. 

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. 

 

10.14  Η ηαρύηεηα κηαο αληίδξαζεο δηπιαζηάδεηαη όηαλ ε ζεξκνθξαζία απμάλεηαη θαηά 10 oC. Η 

ηαρύηεηα έλαξμεο κηαο αληίδξαζεο ζηνπο 20 oC είλαη π. Αλ νη αξρηθέο ζπγθεληξώζεηο ησλ αληηδξώλησλ 

είλαη ίδηεο, πνηα ζα είλαη ε ηαρύηεηα έλαξμεο ηεο αληίδξαζεο ζηνπο: 

    α)  50 oC;                  β)  120 oC; 

 

10.15 Σην επόκελν ζρήκα δίλεηαη ην δηάγξακκα ηεο ζπγθέληξσζεο κε ηνλ ρξόλν ελόο από ηα 

ζώκαηα ηεο αληίδξαζεο; 

Α(s)  +  Β(g)   →   2Γ(g) 
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α) Σε πνην από ηα ζώκαηα αληηζηνηρεί ην δηάγξακκα; Να εμεγήζεηε γηαηί δελ είλαη ζηαζεξή ε 

θιίζε ηνπ δηαγξάκκαηνο. 

β)  Πνηα κεηαβνιή ζα παξνπζηάζεη ην δηάγξακκα όηαλ: 

     i)   πξνζηεζεί θαηαιύηεο; 

     ii)  ειαηησζεί ε ζεξκνθξαζία; 

     iii) ην ζώκα Α είλαη κε ηε κνξθή κεγαιύηεξσλ θόθθσλ; 

 

10.16 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) 
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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. 

 

10.17 Πνηεο από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο, πνπ αλαθέξνληαη ζηε δξάζε ελόο θαηαιύηε, είλαη 

ζσζηέο;  

α)  Παξνπζηάδεη εμεηδίθεπζε. 

β)  Γελ κεηαβάιιεηαη νύηε θαηά ηε ρεκηθή ηνπ ζύζηαζε νύηε θαηά ηε κάδα ηνπ. 

γ)  Μεηαβάιιεη ην κεραληζκό ηεο αληίδξαζεο. 

δ)  Διαηηώλεη ηελ ελέξγεηα ελεξγνπνίεζεο. 

ε)  Απμάλεη ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ κνξίσλ ησλ αληηδξώλησλ. 

ζη) Απμάλεη ηελ απόδνζε ησλ ακθίδξνκσλ αληηδξάζεσλ. 

δ)  Έρεη ηελ ίδηα θπζηθή θαηάζηαζε κε ηα αληηδξώληα ζώκαηα. 

ε)  Γελ επεξεάδεη ην πνζό ζεξκόηεηαο πνπ εθιύεηαη ε απνξξνθάηαη. 

ζ)  Η πνζόηεηά ηνπ είλαη αλάινγε κε ηελ πνζόηεηα ησλ αληηδξώλησλ. 

 

10.18 Να εμεγήζεηε πνηεο από ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο θαη πνηεο ιαλζαζκέλεο. 

α) Η αληίδξαζε:                Cl2   +   2KF   →   2KCl   +   F2 

δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί. Παξνπζία όκσο κηθξήο πνζόηεηαο θαηαιύηε πξαγκαηνπνηείηαη κε 

ζεκαληηθή ηαρύηεηα. 

β) Γηα ηελ αληίδξαζε 10 g N2 κε H2 απαηηείηαη 1 g Fe σο θαηαιύηεο, άξα γηα ηελ αληίδξαζε 20 g 

N2 απαηηνύληαη 2 g Fe. 

γ)  Έλαο αλόξγαλνο θαηαιύηεο, όπσο ν Pt, θαηαιύεη κία κόλν αληίδξαζε. 

δ) Όηαλ κηα αληίδξαζε πξαγκαηνπνηείηαη ζηε βηνκεραλία παξνπζία θαηαιύηε, παξάγνληαη 

θζελόηεξα πξντόληα. 

ε) Η θαηαιπηηθή δξάζε ησλ πδξαηκώλ ζηελ αληίδξαζε: 

CO(g)  +  
2

1
O2(g)     )(2 gOH    CO2(g) 

εξκελεύεηαη κε ηε ζεσξία ηεο πξνζξόθεζεο. 

ζη) Τα έλδπκα θαηαιύνπλ βηνρεκηθέο αληηδξάζεηο θαη ε δξάζε ηνπο επεξεάδεηαη από ηε 

ζεξκνθξαζία θαη ηελ ηηκή pH. 

δ) Αξλεηηθνί θαηαιύηεο νλνκάδνληαη νη νπζίεο πνπ ειαηηώλνπλ ηελ ηαρύηεηα ησλ αληηδξάζεσλ. 

ε) Απηνθαηάιπζε είλαη ε πεξίπησζε ηεο θαηάιπζεο ζηελ νπνία έλα από ηα πξντόληα ή ηα 

αληηδξώληα δξα σο θαηαιύηεο.   

 

 

 



[6] 
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10.19 Τν MnO2 θαηαιύεη ηε δηάζπαζε ηνπ ππεξνμεηδίνπ ηνπ πδξνγόλνπ ζε νμπγόλν θαη λεξό. Πνηα 

από ηηο αθόινπζεο θακπύιεο παξηζηάλεη ηε δηάζπαζε ελόο mol H2O2; 

 

 

10.20 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 ζπ-λάξηεζε κε ην ρξόλν (t); 

 

 

10.21 Σε δνρείν ζηαζεξνύ όγθνπ εηζάγνληαη ηζνκνξηαθέο πνζόηεηεο ησλ ζσκάησλ Α θαη Β, νπόηε 

πξαγκαηνπνηείηαη ε αληίδξαζε:   Α(g)  +  2B(g)   →   3Γ(g)  

Να παξαζηήζεηε γξαθηθά: 

α) Τηο κνξηαθέο θαη’ όγθν ζπγθεληξώζεηο ησλ ηξηώλ ζσκάησλ έλαληη ηνπ ρξόλνπ, ζην ίδην 

ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ. 

β) Τελ αλαπηπζζόκελε πίεζε ζην δνρείν έλαληη ηνπ ρξόλνπ. 

 

10.22  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)  Τε κάδα ηνπ θαηαιύηε ζε ζρέζε κε ην ρξόλν, εθόζνλ ε αληίδξαζε γίλεη παξνπζία θαηαιύηε. 

ii) Τελ αξρηθή ηαρύηεηα ηεο αληίδξαζεο ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή ζπγθέληξσζε ηνπ αληηδξώληνο. 

iii) Τελ αξρηθή ηαρύηεηα ηεο αληίδξαζεο ζε ζρέζε κε ηε ρξεζηκνπνηνύκελε ζεξκνθξαζία. 

iv) Τε ζπλνιηθά αζθνύκελε πίεζε ππό ζηαζεξή ζεξκνθξαζία θαη όγθν ηνπ δνρείνπ όπνπ δηαζπάηαη 

νξηζκέλε πνζόηεηα ηεο Α ζε ζρέζε κε ην ρξόλν. 

 

 


