ΘΕΜΑ Α
Για σιρ οπξσάςειρ Α1 έψρ και Α5 μα γπάχεσε ςσξ σεσπάδιό ςαρ σξμ απιθμό σηρ οπόσαςηρ και
δίολα σξ γπάμμα οξτ αμσιςσξιφεί ςση ςψςσή εοιλξγή.
Α1. Δίμεσαι η φημική ιςξππξοία C(s)+2H2(g)  CΗ4(g). Η ςψςσή έκυπαςη για ση ςσαθεπά
ιςξππξοίαρ Κc είμαι:
α. Κc = [CH4]/[H2]
β. Κc = [CH4]/[C][H2]
γ. Κc = [CH4]/[C][H2]2
δ. Κc = [CH4]/[H2]2
Μονάδες 5
Α2. Πξια αοό σιρ οαπακάσψ σεσπάδερ κβαμσικώμ απιθμώμ είμαι εοισπεοσή;
α. (1, 1, 0, -½)
β. (1, 0, 1, +½)
γ. (1, 0, 0, -½)
δ. (1, 0, -1, +½)
Μονάδες 5
Α3. Οι ς και ο δεςμξί οξτ τοάπφξτμ ςσξ μόπιξ σξτ CH≡C−CH3 είμαι:
α. 6ς και 2ο
β. 7ς και 1ο
γ. 5ς και 2ο
δ. 5ς και 3ο
Μονάδες 5
Α4. ε οξιξ αοό σα οαπακάσψ μόπια ή οξλτασξμικά ιόμσα ξ απιθμόρ ξνείδψςηρ σξτ ασόμξτ σξτ
Cℓ έφει σιμή +1;
α. Cℓ2
β. CℓO−
γ. HCℓ
δ. CℓO3−
Μονάδες 5
A5. Δίμεσαι η οαπακάσψ αμσίδπαςη:
2A(g) + B(g)

3Γ(g) + 2E(g)

Πξιξρ αοό σξτρ οαπακάσψ λόγξτρ εκυπάζει σημ σαφύσησα σηρ αμσίδπαςηρ;
α. τ =

3[]
t

1 Δ[Γ]

3 Δt
[ ]
γ. τ = - 2
t
β. τ = 

δ. -

1 [ ]
2 t
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β
Β1. Σξ οαπακάσψ διάγπαμμα αμαοαπιςσά έμα μέπξρ σξτ οεπιξδικξύ οίμακα, ςσξ ξοξίξ
αμαυέπξμσαι μεπικά ςσξιφεία με σα ςύμβξλά σξτρ.

α. Να διασάνεσε κασά αύνξτςα ασξμική ακσίμα σα ςσξιφεία F, Na, K (μξμάδα 1) και μα
αισιξλξγήςεσε σημ αοάμσηςή ςαρ (μξμάδερ 2).
β. Να γπάχεσε σημ ηλεκσπξμιακή δξμή ςε τοξςσιβάδερ σξτ Cr και σξτ Fe2+ (μξμάδερ 2).
γ. ε οξια αοό σα ςσξιφεία οξτ εμυαμίζξμσαι ςσξ διάγπαμμα σξ ιόμ με υξπσίξ -1 είμαι
ιςξηλεκσπξμιακό

με σξ οληςιέςσεπξ ετγεμέρ αέπιξ (μξμάδερ 3);
Μονάδες 8

Β2. Διάλτμα HCOOH ενξτδεσεπώμεσαι ολήπψρ με:
α) διάλτμα CΗ3ΝΗ2
β) διάλτμα ΝaΟΗ
Για κάθε οεπίοσψςη μα ενεσάςεσε αμ σξ διάλτμα οξτ οπξκύοσει είμαι όνιμξ, βαςικό ή ξτδέσεπξ
(μξμάδερ 2).
Να αισιξλξγήςεσε σημ αοάμσηςή ςαρ (μξμάδερ 4).
Μονάδες 6
Δίμεσαι όσι:


Όλα σα διαλύμασα βπίςκξμσαι ςε θεπμξκπαςία θ=25οC.



Kw=10-14, Kb(CΗ3ΝΗ2)=10-4, Ka(HCOOH)=10-4

Β3. Πξιξ αοό σα οαπακάσψ διαγπάμμασα αοεικξμίζει ση μεσαβξλή σξτ βαθμξύ ιξμσιςμξύ α ςε
ςφέςη με ση ςτγκέμσπψςη C ςε έμα διάλτμα αςθεμξύρ ξνέξρ; Να αισιξλξγήςεσε σημ αοάμσηςή ςαρ.
Μονάδες 4

Β4. Για σημ αμσίδπαςη N2O + NO

N2 + NO2 η εμέπγεια σξτ ςτςσήμασξρ αμσιδπώμσψμ και

οπξϊόμσψμ αοεικξμίζεσαι ςσξ οαπακάσψ διάγπαμμα.

α. Να αοαμσήςεσε αμ η αμσίδπαςη είμαι εμδόθεπμη ή ενώθεπμη και μα αισιξλξγήςεσε σημ
αοάμσηςή ςαρ (μξμάδερ 2).
β. Αμ α=209 kJ και β=348 kJ,
i) μα τοξλξγίςεσε σξ ΔH σηρ αμσίδπαςηρ (μξμάδερ 2)
ii) οξια είμαι η εμέπγεια εμεπγξοξίηςηρ σηρ αμσίδπαςηρ (μξμάδα 1);
iii) οξια είμαι η εμέπγεια εμεπγξοξίηςηρ σηρ αμσίδπαςηρ
Ν2 + NO2 N2O+ NO (μξμάδερ 2);
Μονάδες 7
ΘEΜΑ Γ
Γ1. Μια ξπγαμική έμψςη έφει γεμικό σύοξ CμH2μO και ςφεσική μξπιακή μάζα Μr=58. Η έμψςη
αμσιδπά με διάλτμα AgNO3 ςε ΝΗ3 και ςφημασίζει κάσξοσπξ απγύπξτ. Να βπείσε σξμ ςτμσακσικό
σύοξ σηρ έμψςηρ (μξμάδερ 3) και μα γπάχεσε σημ αμσίδπαςή σηρ με σξ διάλτμα (μξμάδερ 2).
Μονάδες 5
Γ2. Ο οξλτμεθακπτλικόρ μεθτλεςσέπαρ είμαι γμψςσόρ με σξ εμοξπικό όμξμα ολενιγκλάρ και
φπηςιμξοξιείσαι ψρ αμθεκσικό τοξκασάςσασξ σξτ γταλιξύ. Η οαπαςκετή σξτ οπαγμασξοξιείσαι
με μια ςειπά αμσιδπάςεψμ οξτ οεπιγπάυεσαι οαπακάσψ:
Να γπάχεσε σξτρ ςτμσακσικξύρ σύοξτρ σψμ εμώςεψμ Α,Β,Γ,Δ,Ε.
Μονάδες 5

Γ3. Πξςόσησα οπξοεμίξτ μάζαρ 6,3 g αμσιδπά με μεπό ςσιρ κασάλληλερ ςτμθήκερ , ξοόσε
ςφημασίζεσαι μίγμα δύξ ιςξμεπώμ φημικώμ εμώςεψμ. Σξ μίγμα σψμ οπξϊόμσψμ αοξμξμώμεσαι
και φψπίζεσαι ςε δύξ ίςα μέπη.
Σξ οπώσξ μέπξρ αοξφπψμασίζει ολήπψρ 2,8 L διαλύμασξρ KMnO4 0,01 M οαπξτςία Η2SO4.
Σξ δεύσεπξ μέπξρ αμσιδπά με διάλτμα Ι2 οαπξτςία ΝaΟΗ, ξοόσε ςφημασίζξμσαι 19,7 g κίσπιμξτ
ιζήμασξρ.
α. Να γπαυξύμ όλερ ξι αμαυεπόμεμερ αμσιδπάςειρ (μξμάδερ 4).
β. Να τοξλξγιςσεί η ςύςσαςη σξτ απφικξύ μίγμασξρ σψμ οπξϊόμσψμ ςε mol (μξμάδερ 8).
γ. Να τοξλξγιςσεί σξ οξςξςσό σξτ οπξοεμίξτ οξτ μεσασπάοηκε ςε οπξϊόμσα (μξμάδερ 3).
Μονάδες 15
Δίμεσαι όσι: Ar(H) =1, Ar

(C)

=12, Ar

(O)

=16, Ar

(I)

=127

ΘΕΜΑ Δ
Δ1. Δίμξμσαι σα τδασικά διαλύμασα:


Τ1: Η2Ο2 17% w/v και όγκξτ 400 mL



Τ2: ΗI

Σα διαλύμασα αμαμιγμύξμσαι, ξοόσε σξ Η2Ο2 αμσιδπά ολήπψρ ςύμυψμα με σημ αμσίδπαςη
H2O2 aq) + HI(aq)  I2 (s) + H2O(l)
α. Να γπαυξύμ ξι ςτμσελεςσέρ σιρ αμσίδπαςηρ (μξμάδα 1).
β. Να οπξςδιξπίςεσε σξ ξνειδψσικό και σξ αμαγψγικό ςώμα ςσα αμσιδπώμσα (μξμάδα 1).
γ. Να τοξλξγίςεσε σα mol σξτ οαπαγόμεμξτ ιψδίξτ (μξμάδερ 2).
Μονάδες 4
Δ2. ε δξφείξ ςσαθεπξύ όγκξτ V (δξφείξ 1), οξτ οεπιέφει 0,5 mol Η2, μεσαυέπξμσαι 0,5 mol
αοό σξ Ι2 οξτ οαπήφθη αοό σημ οαπαοάμψ αμσίδπαςη. Σξ δξφείξ θεπμαίμεσαι ςε θεπμξκπαςία θ,
ξοόσε σξ ιώδιξ εναφμώμεσαι (μεσασπέοεσαι ςε αέπια υάςη) και αοξκαθίςσασαι η οαπακάσψ
φημική ιςξππξοία με Κc=64.
H2(g) + I2(g) 2 HI(g)
Να τοξλξγιςσξύμ ξι οξςόσησερ σψμ ςτςσασικώμ σξτ αεπίξτ μίγμασξρ ςση φημική ιςξππξοία.
Μονάδες 4
Δ3. Αοό σξ οαπαοάμψ δξφείξ οξςόσησα ΗΙ 0,5 mol μεσαυέπεσαι, με κασάλληλξ σπόοξ, ςε μέξ
δξφείξ ςσαθεπξύ όγκξτ (δξφείξ 2), οξτ οεπιέφει ιςξμξπιακή οξςόσησα αέπιαρ ΝΗ3, ξοόσε
αοξκαθίςσασαι ςε ξπιςμέμη θεπμξκπαςία η φημική ιςξππξοία:
HI(g)+NH3(g)  NH4I(s)
α. Πώρ μεσαβάλλεσαι η θέςη σηρ φημικήρ ιςξππξοίαρ , αμ αυαιπεθεί μικπή οξςόσησα ςσεπεξύ
ΝΗ4Ι; Θεψπξύμε όσι ξ όγκξρ οξτ κασαλαμβάμει σξ αέπιξ μίγμα ςσξ δξφείξ και η θεπμξκπαςία δεμ
μεσαβάλλξμσαι με σημ αοξμάκπτμςη σξτ ςσεπεξύ ΝΗ4Ι. (μξμάδα 1)
β. Να αισιξλξγήςεσε σημ αοάμσηςή ςαρ (μξμάδερ 3).
Μονάδες 4

Δ4. Πόςη οξςόσησα αεπίξτ ΗΙ αοό σξ δξφείξ 1 οπέοει μα διαλτθεί ολήπψρ ςε 100 mL
διαλύμασξρ ΝΗ3 ςτγκέμσπψςηρ 0,1 Μ και pH=11 (Τ3), ώςσε μα μεσαβληθεί σξ pH σξτ κασά δύξ
μξμάδερ; Κασά σημ οπξςθήκη σξτ ΗΙ δεμ μεσαβάλλεσαι ξ όγκξρ σξτ διαλύμασξρ.
Μονάδες 7
Δ5. 0,01 mol αοό σξ ςσεπεό ΝΗ4Ι, οξτ αυαιπέθηκε αοό σξ δξφείξ 2, διαλύεσαι ςε Η2Ο ξοόσε
ςφημασίζεσαι διάλτμα Τ4 όγκξτ 100 mL.
α. Να τοξλξγίςεσε σξ pH σξτ διαλύμασξρ οξτ οπξκύοσει (μξμάδερ 3).
β. Πόςα mol ςσεπεξύ NaOH οπέοει μα οπξςσεθξύμ ςσξ διάλτμα Τ4 ώςσε μα οπξκύχει διάλτμα
Τ5 με pH=9 (μξμάδερ 3);
Μονάδες 6
Δίμεσαι όσι:


Όλα σα διαλύμασα βπίςκξμσαι ςε θεπμξκπαςία θ=25οC.




Kw=10-14
Ar(H) =1, Ar(O) =16



Tα δεδξμέμα σξτ οπξβλήμασξρ εοισπέοξτμ σιρ γμψςσέρ οπξςεγγίςειρ.

ΠΡΟΣΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ
ΘΕΜΑ Α
Α1. δ
Α2. γ
Α3. α
Α4. β
Α5. δ
ΘΕΜΑ Β
Β.1
α .

Σα Νa, K βπίςκξμσαι ςσημ ίδια ξμάδα. ε μία ξμάδα η ασξμική ακσίμα ατνάμει αοό οάμψ

οπξρ σα κάσψ λόγψ αύνηςηρ σξτ Ζ. Έσςι, φπηςιμξοξιξύμσαι οεπιςςόσεπερ ςσιβάδερ για
ηλεκσπξμιακή

δόμηςη

με

αοξσέλεςμα

σα

ηλεκσπόμια

ςθέμξτρ

μα

είμαι

οεπιςςόσεπξ

αοξμακπτςμέμα αοό σξμ οτπήμα και μα έλκξμσαι αθεμέςσεπα αοό ατσόμ. Άπα οπξκύοσει : Na <
K .
ε μία οεπίξδξ η ασξμική ακσίμα ατνάμεσαι αοό δενιά οπξρ απιςσεπά λόγψ μείψςηρ σξτ
δπαςσικξύ οτπημικξύ υξπσίξτ. Δεδξμέμξτ σψμ οαπαοάμψ οπξκύοσει η ςειπά :
F < Na < K .
β. Σξ Cr αμήκει ςσημ 4η οεπίξδξ και σημ 6η ξμάδα σξτ Π.Π, έσςι οπξκύοσει όσι Z= 24.
24Cr

: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4

Δεδξμέμξτ όσι: α) η τοξςσιβάδα d είμαι ςσαθεπόσεπη αμ είμαι ημιςτμοληπψμέμη ή ολήπψρ
ςτμοληπψμέμη και β) η τοξςσιβάδα d μόλιρ κασαληυθεί αοό ηλεκσπόμια ‘’φαμηλώμει’’
εμεπγειακά σελικά οπξκύοσει :
24Cr

: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4

O Fe αμήκει ςσημ 4η οεπίξδξ και σημ 8η ξμάδα σξτ Π.Π, έσςι οπξκύοσει
όσι Z= 26.
26Fe:

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 άπα

26Fe:

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2

Για σξ ιξμ Fe

2+

έφξτμε Fe – 2 el → Fe

Έσςι η ηλεκπξμιακή δόμηςη σξτ Fe
γ. Σα ιόμσα Η- , F

-

, Cl

–

2+

2+

: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6

είμαι ιςξηλεκσπξμιακά με σξ οληςιέςσεπξ

ετγεμέρ αέπιξ.
Β2


Μεσανύ ΝaOH και HCOOH οπαγμασξοξιείσαι η αμσίδπαςη
ενξτδεσέπψςηρ :
NaOH + HCOOH → HCOONa + H2O

Σξ οαπαγόμεμξ άλαρ διίςσασαι ςύμυψμα με σημ αμσίδπαςη :
HCOONa → HCOO
Σξ Na

+

-

+ Na

+

δεμ αμσιδπά με μεπό γιασί NaOH είμαι ιςφτπή βάςη εμώ σξ

HCOO- ιξμσίζεσαι ςύμυψμα με σημ αμσίδπαςη :
HCOO- + H2O → HCOOH + OHΑυξύ οαπάγξμσαι OH- οπξκύοσει όσι [OH-] > [ H3O+] άπα pH > 7 και σξ
διάλτμα είμαι βαςικό.


Μεσανύ CH3NH2 και HCOOH οπαγμασξοξιείσαι η αμσίδπαςη
ενξτδεσέπψςηρ :
HCOOH + CH3NH2 → HCOONH3CH3

Σξ οαπαγόμεμξ άλαρ διίςσασαι ςύμυψμα με σημ αμσίδπαςη :
HCOONH3CH3 → HCOO- + CH3NH3 +
Tα οαπαγόμεμα ιόμσα ιξμσίζξμσαι αυξύ οπξέπφξμσαι αοό αςθεμείρ
ηλεκσπξλύσερ, άπα :
HCOO- + H2O ↔ HCOOH + OHKb = Kw / Ka → Kb = 10-14 / 10-4 → Kb = 10-10
CH3NH3+ + H2O ↔ CH3NH2 + H3O+
Ka= Kw / Kb → Ka = 10-14 / 10-4 → Ka = 10-10
Παπασηπξύμε όσι Kb(HCOO-)= Ka(CH3NH3+ ) εοξμέμψρ [OH-]=[ H3O+] άπα
pH = 7.

Β3.
Έςσψ ΗΑ σξ αςθεμέρ ξνύ. Αοό σξμ ιξμσιςμό σξτ ξνέξρ έφξτμε :

ΑΝΣΙΔΡΑΗ

ΗΑ + Η2Ο ↔ Α-

ΑΡΧΙΚΑ
ΑΝΣ/ΠΑΡ

+

Η3Ο+

C
-aC

+ aC

+

aC
ΣΕΛ

C-aC

aC

aC
Αοό μόμξ σξτ Ostwald ιςφύει a= √ Ka/ C, άπα όςξ ατνάμει η
ςτγκέμσπψςη σόςξ μειώμεσαι ξ βαθμόρ ιξμσιςμξύ σξτ αςθεμξύρ ξνέξρ. Άπα,
σξ διάγπαμμα οξτ αοεικξμίζει ση μεσαβξλή σξτ βαθμξύ ιξμσιςμξύ α ςε
ςφέςη με ση ςτγκέμσπψςη C είμαι σξ ii.
B4.
α. Η αμσίδπαςη είμαι ενώθεπμη αυξύ η εμθαλοία σψμ οπξιόμσψμ είμαι
μικπόσεπη αοό σημ εμθαλοία σψμ αμσιδπώμσψμ.
β.
I.

ΔΗ = -(β-α) = - 348 + 209 = -139 Kj/mol

II.

Η εμέπγεια εμεπγξοξίηςηρ για σημ αμσίδπαςη
N2O(g) + NO(g) → N2(g) + NO2(g) είμαι 209 Kj/mol

III.

Η εμέπγεια εμεπγξοξίηςηρ για σημ αμσίδπαςη
N2(g) + NO2(g) → N2O(g) + NO(g) είμαι 348 Kj/mol

ΘΕΜΑ Γ
Γ1.
Έφξτμε CvH2vO με Μr=58 εοξμέμψρ 12v +2v +16=58

14v=42

v=3
και ευόςξμ αμσιδπά με Tollens η έμψςη θα είμαι αλδεύδη άπα θα είμαι
η

CH3-CH2-CH=O

Aμσίδπαςη:
CH3-CH2-CH=O

+ 2ΑgNO3

+ 2 Ag + 2NH4NO3

+ 3NH3

+ H2O --> CH3-CH2-COONH4

Γ.2 Οι ςτμσακσικξί σύοξι σψμ εμώςεψμ Α έψρ Μ είμαι :
Α : CH3CH=CH2
Β : CH3CH(OH)CH3
Γ : CH3COCH3
Δ : CH3C(OH)(CN)CH3
Ε : CH2=C(CH3)COOCH3
Γ.3.
α.CH3-CH =CH2

+ H2O --> CH3-CH(ΟΗ) -CH3 (κύπιξ οπξιμ)
CH3-CH 2-CH2 -ΟΗ (δετσεπεύξμ οπξιόμ)

CH3-CH (ΟΗ)CH3

+ 4 Ι2 + 6 ΝaOH -->CH3-COONa

+ CHI3 + 5NaI

+ 5 H2O
5CH3-CH (ΟΗ)CH3 + 2 KMnO4 + 3 H2SO4 --> 5CH3-CO-CH3 + K2SO4
+ 2MnSO4 + 8H2O
5CH3CH 2CH2 ΟΗ +4KMnO4 + 6H2SO4 --> 5CH3CH2COOH + 2K2SO4 +
4MnSO4 + 11H2O
β . Τοξλξγίζξτμε σα mol σξτ οπξοεμίξτ n = 6,3 / 42 = 0.15 mol.
Έςσψ όσι φ mol σξτ οπξοεμίξτ μεσασπέοξμσαι οπξρ 2-οπξοαμόλη και χ
mol 1-οπξοαμόλη.
CH3CH=CH2 + H2O → CH3CH(OH)CH3
Αοό η ςσξιφειξμεσπία σηρ αμσίδπαςηρ οπξκύοσει όσι οαπάγξμσαι φ mol
CH3CH(OH)CH3
CH3CH=CH2 + H2O → CH3CH2CH2-OH
Αοό η ςσξιφειξμεσπία σηρ αμσίδπαςηρ οπξκύοσει όσι οαπάγξμσαι χ mol
CH3CH2CH2-OH
Για το πρώτο μέρος :
Πεπιέφει 0,5φ mol 2- οπξοαμόληρ και 0,5χ mol 1-οπξοαμόληρ. Με σξ
όνιμξ διάλτμα KMnO4 αμσιδπξύμ και ξι δύξ αλκξόλερ άπα έφξτμε :
5 CH3CH(OH)CH3 + 2 KMnO4 + 3 H2SO4 → 5CH3COCH3 + 2KMnSO4 +
K2SO4 + 8H2O
Aοξ ση ςσξιφειξμεσπία σηρ αμσίδπαςηρ έφξτμε :
5 mol 2- οπξοαμόληρ αοαισξύμ 2 mol KMnO4
0,5φ mol

αοαισξύμ 0,2φ mol KMnO4

5CH3CH2CH2 OH + 4KMnO4 + 6H2SO4 → 5CH3CH2CH2OH + 4KMnSO4 +
2K2SO4 +11H2O
Aοξ ση ςσξιφειξμεσπία σηρ αμσίδπαςηρ έφξτμε :
5 mol 1- οπξοαμόληρ αοαισξύμ 4 mol KMnO4
0,5χmol

αοαισξύμ 0,4Ψ mol KMnO4
Έσςι οπξκύοσει όσι :

0,2φ + 0,4χ = CV ή φ+ 0,2χ = 0,14 (1)
Για το δεύτερο μέρος :
Πεπιέφει 0,5φ mol 2- οπξοαμόληρ και 0,5χ mol 1-οπξοαμόληρ. Με σξ
όνιμξ διάλτμα KMnO4 αμσιδπά μόμξ η 2-οπξοαμόλη άπα έφξτμε :
CH3CH(OH)CH3 + 4Ι2 + 6ΝaOH → CH3COONa + CHI3 + 5NaI + 5H2O
Aοξ ση ςσξιφειξμεσπία σηρ αμσίδπαςηρ έφξτμε :
1 mol 2- οπξοαμόληρ οαπάγξτμ 1 mol CHI3
0,5φ mol

οαπάγξτμ

0,2φ mol CHI3

Βπίςκξτμε σα mol σξτ CHI3 : n = m/Mr → n = 19,7/394 → n = 0,05
Ιςφύει: 0,5φ = 0,05 άπα φ= 0,1. Χπηςιμξοξιώμσαρ σημ ενίςψςη (1)
τοξλξγίζξτμε όσι χ = 0,02 mol
γ. Αοό σα
ςσα

0,15 C3H6 αμσέδπαςμ σα 0,12 mol
100 C3H6 αμσέδπαςμ σα λ mol

λ=80 άπα σξ οξςξςσό μεσασπξοήρ σξτ αλκεμίξτ ςε οπξϊόμσα θα είμαι
80%
ΘΕΜΑ Δ
Δ1.
α. Η2Ο2 (aq)

+

2 HI (aq) --> I2 (s)

+ 2H 2O (l)

β. H2O2 : ξνειδψσικό
HI : αμαγψγικό
γ. ςε 100 ml διαλύμασξρ
ςε

400 ml διαλύμασξρ

οεπιέφξμσαι
οεπιέφξμσαι

17 gr Η2Ο2
x gr Η2Ο2

x=68 gr
n= m/Mr = 68/34=2 mol
κάμξτμε σημ ςσξιφειξμεσπία σηρ αμσίδπαςηρ

1 mol Η2Ο2 δίμει 1 mol Ι2=
2 mol Η2Ο2 δίμει y mol Ι2
y=2 mol
Δ2.
H2

Ι2

Kάμξτμε σημ ςσξιφειξμεσπία σηρ αμσίδπαςηρ:
(g)

+

I2 (g)

0,5

2HI(g)

0,5

-x

-x

2x
0,5-x

0,5-x

2x
Κc = 64 Άπα 64= [ΗΙ]2/[Η2][Ι2]  64=(2x/v)2/(0,5-x)2  2x=4-8x
10x=4 x=0,4

άπα έφξτμε :

0,1 mol H2,

0,1 mol I2 ,

0,8

mol HI
Δ.3
α. η θέςη σηρ φημικήρ ιςξππξοίαρ δεμ μεσαβάλλεσαι
β.

σξ ΝΗ4Ι είμαι ςσεπεό , εοξμέμψρ δεμ ςτμμεσέφει ςσημ έκυπαςη

σηρ Κc και η αυαίπεςη μικπήρ

οξςόσησαρ ατσξύ δεμ εοηπεάζει σημ

θέςη σηρ φημικήρ ιςξππξοίαρ.
Δ.4
βπίςκξτμε σξ Κb σηρ ΝΗ3 :
ΝΗ3 + Η2Ο

ΝΗ4+ + ΟΗ-

0,1
-y

y

y
0,1-y

y

y
pH=11

γμψπίζξτμε

pH + pOH =14

pOH = 3 άπα y=[OH-]=10-3
Kb= [ΝΗ4+][ ΟΗ-]/[ ΝΗ3 ]=y2/0,1=10-6/10-1=10-5 ευόςξμ οπξςθέσψ ΗΙ
σξ ξοξίξ είμαι ξνύ σξ pH θα μειψθεί κασά 2 μξμάδερ άπα pH'=9 βπίςκψ
mol σψμ ςτςσασικώμ: nNH3=CV=0,1.0,1=0,01mol.Ακόμα nHI=n
κάμξτμε σημ αμσίδπαςη:
ΗΙ (g)

+

NH3(g)

NH4Cl
n

0,01

-n

-n

n
0

0,01-n

n
σξ διάλτμα μαρ είμαι βαςικό εοξμέμψρ οπέοει η βάςη μα βπίςκεσαι ςε
οεπίςςεια και μα σελειώμει

σξ

ξνύ

ΗΙ

.

Αμ σελειώςξτμ σατσόφπξμα

οπξκύοσει όνιμξ άλαρ εοξμέμψρ άσξοξ. Σξ διάλτμα είμαι πτθμιςσικό
διόσι έφξτμε αςθεμή βάςη με ςτζτγέρ ξνύ και σξ pH είμαι μέςα ςσα
όπια σξτ πτθμιςσικξύ. Άπα Co= n/0,1 M

CΒ=0,01-n/0,1M

[Η3Ο] = Κα ΝΗ4+ Co/CΒ= 10-9.n/0,1/0,01-n/0,1
n=0,005 mol
Δ.5
α. CNH4I= 0,01/0,1=0,1 M
NH4I --> NH4+ + I0,1 M

0,1M

0,1M

NH4 + + H2O )

NH3 +

H3O+
0,1
-ψ

ψ

ψ
0,1-ψ

ψ

ψ
Kw=Kα ΝΗ4+.Kb

NH3

ΚαΝΗ4+ = [ΝΗ3][Η3Ο+]/[ΝΗ4+]=ψ2/0,1 άπα ψ2=10-10
ψ=10-5

εοξμέμψρ pH=5

β. σξ ΝaOH είμαι βάςη άπα με σξ NH4I σξ ξοξίξ είμαι όνιμξ αλάσι θα
αμσιδπάςει.
n

NaOH=

n

NH4I

n

= 0,01 mol

NH4I

+

NaOH

0,01

n

-n

-n

0,01-n

0

--> NH3

+

NaI

+H20

n
n

n
n

σξ

ΝaI οξτ οπξκύοσει δεμ αμσιδπά οεπαισέπψ με σξ μεπό διόσι σα ιόμσα

σξτ οπξέπφξμσαι αοό ιςφτπξύρ ηλεκσπξλύσερ άπα οπξκύοσει πτθμιςσικό .
[Η3Ο+ ] = Κα ΝΗ4+ Co/CΒ= 10-9.(0,01-n)/ 0,1/n/0,1
n=0,005 mol

