
 

1) Σε ένα δοχείο µεταβλητού όγκου, βάζουµε ορισµένη ποσότητα ενός σώµατος Α, το οποίο 

διασπάται εν µέρει και αποκαθίσταται η ισορροπία:   

Α(g)  9 2Β(g)  + Γ (g)    ∆Η=10kJ .  

Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος. 

i) Όσο µεγαλύτερη είναι η σταθερά Κc της ισορροπίας, τόσο µεγαλύτερο και το ποσοστό 

διάσπασης της ουσίας Α.  

ii) Όταν αυξάνεται η θερµοκρασία, αυξάνεται και η σταθερά Κc.  

iii) Με αύξηση της πίεσης, µειώνεται το ποσοστό διάσπασης της ένωσης Α, οπότε µειώνε-

ται και η σταθερά Κc.  

iv) Η µερική πίεση του Β είναι διπλάσια από την αντίστοιχη πίεση του Γ. 
Μονάδες  6x4=24 

2) Σε δοχείο που κλείνεται µε έµβολο και περιέχει περίσσεια στερεού Γ, τοποθετούµε ορισµέ-

νη ποσότητα ουσίας Α, οπότε αποκαθίσταται η ισορροπία: 

Γ(s) + Α(g) 9 2Β(g)   ∆Η= - 20kJ 

Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα, γράφοντας δεξιά ή αριστερά στην δεύτερη στή-

λη, και  χρησιµοποιώντας τα σύµβολα S αν το µέγεθος αυξάνεται, το T αν µειώνεται, - αν 

δεν µεταβάλλεται, για τις υπόλοιπες στήλες, όταν προκαλούµε τις ενέργειες που αναφέρο-

νται στην πρώτη στήλη του πίνακα. 

Ενέργεια Μετατόπιση  Αριθµός mο; Β Κc Απόδοση α 

Προσθήκη Β     

Προσθήκη Γ     

Αύξηση της θερµοκρασίας     

Μείωση του όγκου του δοχείου     

Προσθήκη αδρανούς αερίου Ηe 

µε  σταθερό V και Τ 

    

Προσθήκη αδρανούς αερίου Ηe 

µε  σταθερή p και Τ 

    

Μονάδες  12+6+6+12=36 

3) Σε δοχείο όγκου 40L βρίσκονται σε ισορροπία,  

 
σε ορισµένη θερµοκρασία θ,  ασκώντας πίεση  p0=20atm.  

Μειώνουµε τον όγκο του δοχείου σε V1=20L, ενώ διατηρούµε σταθερή τη θερµοκρασία. 

i) Αµέσως µετά την µείωση του όγκου, η ολική πίεση που ασκεί το αέριο µίγµα είναι:  

α)  20 atm            β) 40 atm              γ)  50 atm              δ)  15 atm. 

ii) Όταν αποκατασταθεί ξανά ισορροπία, η πίεση του µίγµατος µπορεί να είναι:  

α) 40 atm            β) 35 atm              γ)  20 atm              δ) 15 atm. 

Να δικαιολογήστε τις απαντήσεις σας. 
Μονάδες  5+5+30=40 

 

Καλή Επιτυχία 

∆ιον. Μάργαρης 
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Τµήµα  ΒΘΕΤ 
 

Ονοµατεπώνυµο: ………………………………..……… 

 

Α 

Πειραιάς 18/1  / 2004 

Test  ΧΗΜΕΙΑΣ  

            Α(g)    +     2Β(g)     9    2Γ(g)       

Χ.Ι.    1mο;        4mο;              4mο; 



 
 

1) Σε ένα δοχείο µεταβλητού όγκου, βάζουµε ορισµένη ποσότητα ενός σώµατος Α, το οποίο 

διασπάται εν µέρει και αποκαθίσταται η ισορροπία:   

2Α(g)  9 2Β(g)  + Γ (g)    ∆Η=-50kJ .  

Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος. 

i) Όσο µεγαλύτερη είναι η σταθερά Κc της ισορροπίας, τόσο µεγαλύτερη είναι η απόδοση 

διάσπασης της ουσίας Α.  

ii) Όταν µειώνεται η θερµοκρασία, αυξάνεται και η σταθερά Κc.  

iii) Με αύξηση της πίεσης, µειώνεται το ποσοστό διάσπασης της ένωσης Α, οπότε µειώνε-

ται και η σταθερά Κc.  

iv) Η µερική πίεση του Β είναι ίση µε την αντίστοιχη πίεση του Γ στην ισορροπία. 
Μονάδες  6x4=24 

2) Σε δοχείο που κλείνεται µε έµβολο και περιέχει περίσσεια στερεού Α, τοποθετούµε ορισµέ-

νη ποσότητα  αέριας ουσίας Β, οπότε αποκαθίσταται η ισορροπία: 

Α(s) + 3Β(s)  9 2Γ(g)   ∆Η= + 10kJ 

Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα, γράφοντας δεξιά ή αριστερά στην δεύτερη στή-

λη, και  χρησιµοποιώντας τα σύµβολα S αν το µέγεθος αυξάνεται, το T αν µειώνεται, - αν 

δεν µεταβάλλεται  για τις υπόλοιπες στήλες, όταν προκαλούµε τις ενέργειες που αναφέρο-

νται στην πρώτη στήλη του πίνακα. 

Ενέργεια Μετατόπιση  Αριθµός mο; Γ Κc Απόδοση α 

Προσθήκη Γ     

Προσθήκη Α     

Αύξηση της θερµοκρασίας     

Αύξηση του όγκου του δοχείου     

Προσθήκη αδρανούς αερίου Ηe 

µε  σταθερό V και Τ 

    

Προσθήκη αδρανούς αερίου Ηe 

µε  σταθερή p και Τ 

    

Μονάδες  12+6+6+12=36 

3) Σε δοχείο σταθερού όγκου, σε θερµοκρασία θ°C, βρίσκονται σε ισορροπία: 

 
οπότε η ολική πίεση είναι 240atm. Αυξάνουµε τη θερµοκρασία κατά 60°C. 

Όταν αποκατασταθεί νέα ισορροπία: 

i) Η συγκέντρωση του Α µπορεί να είναι: 

α)  2Μ                            β) 2,2Μ                         γ) 1,8Μ 

ii) Η τελική πίεση µπορεί να είναι: 

α)  240 atm                    β) 220 atm                      γ) 300 atm. 

Να δικαιολογήστε τις απαντήσεις σας. 
Μονάδες  5+5+30=40 

Καλή Επιτυχία 

∆ιον. Μάργαρης 

 

9
o
 Ε.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ                                                                                                         

Τµήµα  ΒΘΕΤ 
 

Ονοµατεπώνυµο: ………………………………..……… 

 

Α 

Πειραιάς 19/1 / 2004 

Test  ΧΗΜΕΙΑΣ  

            Α(g)    +     2Β(g)     9    2Γ(g)      ∆Η= -100kJ  

Χ.Ι.    2mο;/L     1mο;/L         3mο;/L 


