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1) Σε δοχείο όγκου V και σε θερµοκρασία θ οC έχει αποκατασταθεί η ισορροπία:
Ν2(g) + 3 H2(g) 9 2 ΝΗ3(g), ∆Η < 0
i) Πώς θα µεταβληθεί η ποσότητα της αµµωνίας (ΝΗ3), αν ελαττώσουµε τον όγκο του δοχείου σε σταθερή θερµοκρασία;
ii) Πώς θα µεταβληθεί η τιµή της Κc αν αυξηθεί η θερµοκρασία;
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
Μονάδες

10+10=20

2) Σε τέσσερα κλειστά δοχεία µε δυνατότητα µεταβολής όγκου έχουν αποκατασταθεί αντίστοιχα οι παρακάτω χηµικές ισορροπίες.

$ CaO(s) + CO2(g)
H2(g)+ I2(g) $ 2HI(g)
C(s) + H2O(g) $ CO(g) + H2(g)
3Η2(g) + Ν2(g) $ 2NH3(g)

α. CaCO3(s)
β.
γ.

δ.
i) Ποια από αυτές δεν επηρεάζεται από τη µεταβολή της πίεσης, σε σταθερή θερµοκρασία. Να δικαιολογήστε την απάντηση.
ii) Για την γ. ισορροπία δώστε την µαθηµατική εξίσωση που συνδέει την Κc µε την Kp.
Μονάδες

10+5=15

3) Σε δοχείο ορισµένου όγκου τοποθετούµε 5mο; Η2 και 2mο; Ν2 οπότε µετά από λίγο αποκαθίσταται η ισορροπία:

3Η2(g) + Ν2(g) 9 2NH3(g)
Μετά την αποκατάσταση της ισορροπίας στο δοχείο περιέχεται 1mο; ΝΗ3.
i) Ποια είναι η απόδοση της αντίδρασης;
ii) Ποιο από τα παρακάτω διαγράµµατα παριστά την πίεση που ασκεί το αέριο µίγµα σε
συνάρτηση µε το χρόνο; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
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Μονάδες

10+10=20

4) Ένα δοχείο όγκου V1=2L περιέχει 2mol Η2 και 2mol I2. To µείγµα θερµαίνεται στους θ1°C,
οπότε αποκαθίσταται η ισορροπία,
Η2(g) + I2(g) $ 2HI(g)
της οποίας η σταθερά είναι Κc = 64 στους θ1°C.
i) Να υπολογίσετε τον αριθµό mol κάθε συστατικού του µείγµατος στην κατάσταση
ισορροπίας.
ii) Αυξάνουµε τον όγκο του δοχείου σε V2=4L υπό σταθερή θερµοκρασία θ1°C. Να εξετάσετε αν θα µεταβληθεί η σύσταση του µείγµατος και να υπολογίσετε τη συγκέντρωση
κάθε συστατικού του.

iii) Μειώνουµε τη θερµοκρασία του συστήµατος στους θ2°C διατηρώντας τον όγκο του δοχείου σταθερό (V2=4L). Μετά την αποκατάσταση της νέας χηµικής ισορροπίας βρέθηκαν στο δοχείο 3mol HΙ. Εξετάστε αν η αντίδραση σύνθεσης του HI από Η2 και Ι2 είναι
εξώθερµη ή ενδόθερµη.
Μονάδες
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20+10+15=45

