
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙ∆ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ 

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 

ΜΑΘΗΜΑ : Χηµεία Β΄ Κατεύθυνσης          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:………………………. 

ΟΝΟΜΑΤΑ  ΜΑΘΗΤΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ:  

………………………………………………………………………………………….. 

∆ραστηριότητα 1 

Μπείτε στην ιστοσελίδα 

 http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/flash/lechv17.swf 

Παρατηρείστε τι συµβαίνει όταν µεταβάλλουµε έναν από τους παράγοντες της 

χηµικής ισορροπίας και καταγράψτε τις παρατηρήσεις σας στο φύλλο εργασίας. 

Μεταβολή συγκέντρωσης: 

 

� Με τη προσθήκη NaSCN (SCN-) πως µεταβάλλεται η θέση της χηµικής 
ισορροπίας, τι χρώµα αποκτά το διάλυµα; ∆ικαιολογείστε την απάντησή σας. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………….................................................................................................. 



� Με αφαίρεση Fe3+ πως µεταβάλλεται η θέση της χηµικής ισορροπίας, τι 
χρώµα αποκτά το διάλυµα; ∆ικαιολογείστε την απάντησή σας. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 

Μεταβολή θερµοκρασίας: 

 

 

� Αυξάνουµε την θερµοκρασία. Ποια η κατεύθυνση της χηµικής ισορροπίας; Τι 
χρώµα αποκτά το διάλυµα; 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

� Μειώνουµε τη θερµοκρασία. Ποια η κατεύθυνση της χηµικής ισορροπίας; Τι 
χρώµα αποκτά το διάλυµα; 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 



Μεταβολή της πίεσης: 

 

 

� Αυξάνουµε τη πίεση του διαλύµατος. Τι παρατηρείτε ότι συµβαίνει στην 
ισορροπία; Πού οφείλεται αυτό; 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

� Μειώνουµε τη πίεση στο διάλυµα. Πώς µεταβάλλεται η χηµική ισορροπία και 
ποιο το χρώµα του διαλύµατος; 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

∆ραστηριότητα 2 

Σε δυο δοκιµαστικούς σωλήνες προσθέτουµε 1 ml διαλύµατος CuSO4 1Μ  και 1 ml  

κορεσµένου διαλύµατος NaCl οπότε έχουµε την παρακάτω ισορροπία: 

 

                       

 



Στη συνέχεια βάζουµε το δοκιµαστικό σωλήνα 1 σε ένα ποτήρι µε ζεστό νερό και το 
δοκιµαστικό σωλήνα 2 σε ένα ποτήρι µε κρύο νερό. 

 

 

∆ραστηριότητα 3 

� Σε δοχείο έχει αποκατασταθεί η ισορροπία : Η2(g)  +  Ι2(g)         2ΗΙ (g), 

∆Η>0. 

Προς ποια κατεύθυνση θα µετατοπιστεί η ισορροπία στις παρακάτω µεταβολές; 

i. Προσθήκη ποσότητας Η2 

ii. Αύξηση θερµοκρασίας 

iii. ∆ιπλασιασµός όγκου δοχείου 

iv. Προσθήκη ποσότητας ΗΙ 

v. Αφαίρεση ποσότητας Ι2 

∆ραστηριότητα 4 

Από τα συµπεράσµατα που βγάλατε µε τις παραπάνω δραστηριότητες, µπορείτε να 
διατυπώσετε έναν κανόνα σύµφωνα µε τον οποίο θα ορίζεται το πώς µεταβάλλεται η 
θέση της χηµικής ισορροπίας µε τη µεταβολή ενός από τους παράγοντες 
συγκέντρωση, πίεση και θερµοκρασία; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 


