
ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 4Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ – 30/04/2022 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ/ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Α         Α2. Δ         Α3. Β        Α4. Γ           Α5. Λ, Σ, Λ, Λ, Σ 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Συγκρίνουμε την ισχύ των βάσεων NH3 (Δ1) και CH3NH2 (Δ2). H CH3NH2 είναι 
ισχυρότερη βάση από την ΝΗ3. Αυτό εξηγείται με το +Ι επαγωγικό φαινόμενο που 
εμφανίζουν οι ομάδες CH3- και Η- οι οποίες απωθούν ηλεκτρόνια προς το άτομο 
αζώτου αυξάνοντας την ηλεκτρονιακή πυκνότητά του. Η αύξηση της ηλεκτρονιακής 
πυκνότητας αυξάνει την ικανότητα πρόσληψης Η+ άρα και το βασικό χαρακτήρα. 
Επειδή το CH3 - εμφανίζει ισχυρότερο +Ι επαγωγικό φαινόμενο από το Η-, η CH3NH2 
θα είναι ισχυρότερη βάση από την ΝΗ3. Από τους ιοντισμούς των βάσεων έχουμε: 

NH3 + H2O ⇌ NH4
+ + OH-                          CH3NH2 + H2O ⇌ CH3NH3

+ + OH- 

c-x                     x           x                               c-y                             y              y 

x = 𝐾 ( ) ∙ 𝑐                                              y = 𝐾 ( ) ∙ 𝑐 

Αφού η CH3NH2 είναι η ισχυρότερη βάση θα έχουμε Kb(CH3NH2) > Kb (NH3) και άρα y > 
x οπότε το διάλυμα Δ2 θα έχει μεγαλύτερη τιμή pH, θα είναι πιο βασικό. Άρα το Δ2 θα 
αραιώσουμε έτσι ώστε τα δύο διαλύματα να αποκτήσουν την ίδια τιμή pH. 

 

Β2. 1. Για το διάλυμα Υ1 στο ισοδύναμο σημείο:  

ΝΗ3 + ΗCl → NH4Cl  

n(ΝΗ3) = n(HCl) ⇒ 0,01 · C1 = 0,01 · 0,1 ⇒ C1= 0,1M  

Για το διάλυμα Υ2 στο ισοδύναμο σημείο:  

HA + KOH → KA + H2O  

n(HA) = n(KOH) ⇒ 0,01 · C2 = 0,01 · 0,1 ⇒ C2= 0.1M  

Άρα C1 = C2 (σωστή απάντηση a) 

2. Για το διάλυμα Υ1, pH = 11 (αρχή καμπύλης). Στην ισορροπία ιοντισμού της ΝΗ3 
έχουμε:  

ΝΗ3 + Η2Ο ⇌ ΝΗ4+ + ΟΗ-  

0,1-ω                  ω           ω  

Θεωρούμε 0,1-ω= 0,1 και αφού pH = 11, pOH= 3 είναι ω= [ΟΗ-]=10-3Μ. Για την 
σταθερά ιοντισμού ισχύει: Κb (NH3) = ω2 / 0,1 = 10-5 (1)  

Για το διάλυμα Υ2, pH = 3 (αρχή καμπύλης). Στην ισορροπία ιοντισμού του ΗΑ 
έχουμε:  



ΗΑ + Η2Ο ⇌ Η3Ο+ + Α-  

0,1-ψ                ψ         ψ  

Θεωρούμε 0,1-ψ= 0,1 και αφού pH = 3, ψ= [Η3Ο+]=10-3Μ. Για την σταθερά ιοντισμού 
ισχύει: Κα (ΗΑ) = ψ2 / 0.1 = 10-5 (2). 

 Στο ισοδύναμο σημείο το Υ1 θα περιέχει το άλας ΝΗ4Cl και το Υ2 θα περιέχει το 
άλας NaA. Οι συγκεντρώσεις των αλάτων θα είναι ίσες διότι περιέχουν ίσα mol και οι 
όγκοι τους είναι ίσοι (20 mL). Έχουμε: 

 

Με λογαρίθμηση της τελευταίας σχέσης προκύπτει x + y = 14 οπότε η σωστή απάντηση 
είναι η a. 

3. Στο ισοδύναμο σημείο έχουμε μόνο το αλάτι Na2SO4, συγκέντρωσης C. Το άλας 
είναι ιοντική ένωση και διίσταται πλήρως:  

Na2SO4 → 2 Na+ + SO4 2-  

     C              2C         C  

Το κατιόν δεν αντιδρά με Η2Ο διότι προέρχεται από την ισχυρή βάση NaOH. Το ανιόν 
SO4 2- συμπεριφέρεται ως βάση, κατά Bronsted- Lowry, και αντιδρά με το Η2Ο, επειδή 
το συζυγές οξύ ΗSO4 - είναι ασθενές οξύ.  

SO4 2- + Η2Ο ⇌ ΗSO4 - + ΟΗ- 

 Επομένως στο διάλυμα ισχύει ότι [ΟΗ- ] > [Η3Ο + ], άρα το διάλυμα είναι βασικό. 

Β3. a. Το άτομο του Be αφού έχει μόνο τέσσερις ενέργειες ιοντισμού θα έχει μόνο 4 
ηλεκτρόνια, άρα Ζ=4 : 1s2 2s2 Επομένως δεν είναι στοιχείο μετάπτωσης, άρα δεν είναι 
παραμαγνητικό. 

 b. Ισχύει Εi1(ψ) < Εi1(Βe). Δεδομένου ότι το Be ανήκει στην ομάδα IIA, το Ψ θα ανήκει 
στην ομάδα ΙΑ της ίδιας περιόδου. Άρα το Ψ θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη ατομική 
ακτίνα από το Be, δηλαδή δεν μπορεί r(ψ) = 95 pm.  

c. Το Be3+ έχει 1 ηλεκτρόνιο (υδρογονοειδές ιόν), οπότε θεωρούμε ότι ισχύουν οι 
συνθήκες του Bohr. Άρα Ε2s = E2p, επομένως:  

Για την διέγερση 1s → 2s ΔΕ1 και για την διέγερση 1s → 2p ΔΕ2 ⇒ ΔΕ1 = ΔΕ2 ⇒  

h · = h ·  ⇒ λ1 = λ2  

d. Το Be έχει δύο sp υβριδικά τροχιακά τα οποία έχουν ευθύγραμμη διάταξη. Άρα το 
μόριο του BeH2 είναι ευθύγραμμο και έχει διπολική ροπή ίση με το μηδέν. 

Β4. a. Τα διαλύματα Α και Β είναι ισοτονικά γιατί έχουν ίδια συγκέντρωση C στη ίδια 
θερμοκρασία. Οπότε η ωσμωτική τους πίεση είναι:  



ΠΑ = ΠΒ = C · R · T = Π atm  

Για το διάλυμα Γ, στο οποίο έχει γίνει η παρακάτω μετατροπή κατά 50%, έχουμε: 

 

Επομένως η ωσμωτική πίεση του διαλύματος Γ είναι: ΠΓ =3/2 · C · R · T  

Για να εμποδιστεί το φαινόμενο της ώσμωσης θα πρέπει να ασκηθεί εξωτερική πίεση 
στο διάλυμα με τη μεγαλύτερη ωσμωτική πίεση, επομένως στο διάλυμα Γ.  

b. Η τιμή της εξωτερικής πίεσης είναι ίση με τη διαφορά των ωσμωτικών πιέσεων των 
δύο διαλυμάτων Γ και Β: 

                                                          

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Α: CH3CH=CH2      Β: CH3CHCH3      Γ: CH3CΗCH3 
                                                      │                               │ 
                                                      Cl                             MgCl 

 
Γ2. 

 

Οξειδωτικό: ΚΜnΟ4 αναγωγικό: (COONa)2  

2. Ο αποχρωματισμός του διαλύματος αρχικά επιταχύνεται λόγω του σχηματισμού των 
ιόντων Mn2+ , τα οποία δρουν ως καταλύτης (αυτοκατάλυση). Στην συνέχεια ο 
αποχρωματισμός επιβραδύνεται λόγω της μείωσης των συγκεντρώσεων των 
αντιδρώντων (σωστή απάντηση a) 

Γ3. a. Η Α είναι μία πρωτοταγής αλκοόλη και με την οξείδωσή της δίνει μίγμα μιας 
αλδεΰδης που είναι η Β, αφού ανάγει το Fehling, και του καρβοξυλικού οξέος Γ. Από 
την οξείδωση της Β από το Fehling: 



 

  0,4 mol                                           0,4 mol       0,4 mol 

προκύπτει ότι η ποσότητα της Β είναι 0,4 mol (όση και του ιζήματος). Ακόμη 
σχηματίζονται 0,4 mol του άλατος Δ. Η χημική εξίσωση της οξείδωσης της Α προς τη 
Β είναι: 

 

Για να παραχθούν 0,4 mol της Β πρέπει να αντιδράσουν 0,4 mol της Α και απαιτούνται 

0,4 ·  = 
,

 mol K2Cr2O7 .  

H ολική ποσότητα του οξειδωτικού που καταναλώθηκε είναι: n =  · 0,8 = 
,

 mol. 

Οπότε για τη μετατροπή της Α στο οξύ Β απαιτήθηκαν 0,8/3 – 0,4/3 = 0,4/3 mol 
K2Cr2O7 

Η χημική εξίσωση της οξείδωσης της Α προς τη Γ είναι: 

 
Tα 0,4/3 mol K2Cr2O7 αντιδρούν πλήρως με 0,4/3 · 3/2 = 0,2mol της Α και παράγονται 
0,2 mol της ένωσης Γ. Η συνολική ποσότητα της Α είναι 0,6 mol. Το ποσοστό 
μετατροπής της Α στην ένωση Β είναι: 

 

Η σχετική μοριακή μάζα της Α είναι και ο Γ.Μ.Τ. της είναι 
CvH2v+2O οπότε 12ν + 2ν + 18 = 46  ν = 2. Οπότε η αλκοόλη Α είναι η αιθανόλη 
CH3CH2OH, η αλδεΰδη Β είναι η αιθανάλη CH3CH=O, το οξύ Γ είναι το αιθανικό οξύ 
CH3COOH και το άλας Δ είναι το αιθανικό νάτριο CH3COONa. 

Το διάλυμα Υ1 είναι διάλυμα CH3COOH με συγκέντρωση 

 
Το οξύ ιοντίζεται μερικώς: 

 

Θεωρούμε C1 – x ≈ C1 και αφού pH = 3 είναι x = 10-3 M. 

Η σταθερά ιοντισμού του CH3COOH είναι Ka =  = 2 · 10-5 

ΘΕΜΑ Δ 



Δ1. a. Η ζητούμενη ενθαλπία αντίδρασης θα υπολογιστεί από τις ενθαλπίες 
σχηματισμού: 

 

b. Για τη χημική ισορροπία έχουμε τον πίνακα: 

 

H απόδοση καθορίζεται από το Η2Ο, αφού ο C(s) βρίσκεται σε περίσσεια. Αν η 
αντίδραση ήταν μονόδρομη τότε θα παράγονταν 4 mol από κάθε αέριο προϊόν. Οπότε: 

 

Στη χημική ισορροπία περιέχονται 2 mol H2O, 2 mol CO και 2 mol H2. Από τη 
θερμοχημική εξίσωση έχουμε ότι απορροφώνται 120 kJ για κάθε 1 mol CO που 
σχηματίζεται. Οπότε μέχρι την αποκατάσταση της Χ.Ι. απορροφήθηκαν 2 · 120 =240 
kJ. 

c. Η σταθερά ισορροπίας είναι: 

 
d. Τόσο η ελάττωση του όγκου όσο και η προσθήκη των n mol H2 θα μετατοπίσει την 
Χ.Ι. προς τ’ αριστερά, σύμφωνα με την αρχή Le Chatelier. Έχουμε: 

 
H ισότητα των % v/v περιεκτικοτήτων του H2O και του Η2 σημαίνει ότι οι ποσότητές 
τους είναι ισομοριακές. Η %v/v περιεκτικότητα ενός αερίου Α σε ένα μίγμα αερίων 
είναι 



 

όταν όλοι οι όγκοι έχουν μετρηθεί στις ίδιες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας. Από 
την καταστατική εξίσωση όμως έχουμε: 

 
Άρα στη Χ.Ι. n H2O = n H2 

άρα και οι συγκεντρώσεις τους θα είναι ίσες. Από την Kc έχουμε: 

 
Οπότε από την ισότητα των ποσοτήτων Η2Ο και H2 έχουμε: 

 
Άρα προστέθηκαν 2 mol H2. 

e. Την χρονική στιγμή t ισχύει: 

                  C(s) + H2O(g) ⇌ CO(g) + H2(g) 

mol                          2              2             4 

C (V’=5L)               0,4           0,4         0,8 

Δεδομένου ότι η αμφίδρομη αντίδραση είναι απλή, την χρονική στιγμή t ισχύει: 

u1 = k1· [H2O] = 0,4 k1                                 διαιρώντας κατά μέλη  

u2 = k2· [CO] ·[H2] = 0,4 · 0,8 k2 
u1

u2
=  

1

0,8
∙ Kc =  

1

4
 

Δ2. a. Έστω V1 ο όγκος του διαλύματος της NH3 και V2 ο όγκος του διαλύματος του 
HCl. Τα mol της NH3 και του HCl θα είναι: n(ΝΗ3) = n1 = 0,2·V1 mol και n(ΗCl) = 
n2 = 0,2·V2 mol  

i. Αν n1 = n2, τότε στο τελικό διάλυμα θα έχουμε μόνο ΝΗ4Cl και το pH θα 
είναι μικρότερο του 7 (απορρίπτεται).  

ii. ii. Αν n1 < n2, τότε στο τελικό διάλυμα θα έχουμε την περίσσεια του HCl 
καθώς και την ποσότητα του σχηματιζόμενου ΝΗ4Cl. Και στην περίπτωση 
αυτή, pH < 7 (απορρίπτεται).  



iii. iii. Επομένως, n1 > n2 (σχηματισμός ρυθμιστικού διαλύματος): 
 

 
Το ρυθμιστικό διάλυμα που προκύπτει περιέχει NH3 και NH4Cl σε συγκεντρώσεις: 

[NH3] =  (1)  και [NH4Cl] =  (2) 

Με βάση την εξίσωση Henderson - Hasselbalch και τις (1) και (2), έχουμε: pH = pKa 
+ log [NH3]/ [NH4Cl] ⇒ 9 = 9 + log [NH3]/ [NH4Cl] ⇒ log [NH3]/ [NH4Cl] =0 ⇒ 
[NH3] = [NH4Cl] ⇒ n1-n2= n2 ⇒ 2·n2 =n1 ⇒2·0,2·V2 = 0,2·V1 ⇒ V1/V2 = 2 
 
b. Στην ισορροπία ιοντισμού της ΝΗ3 0,1Μ ισχύει: 
ΝΗ3 + Η2Ο ⇌ ΝΗ4

+ + ΟΗ-           
0,1-x                  x           x 
 
Δεδομένου ότι ισχύουν οι προσεγγίσεις: 
Κb = x 2 /0,1 ⇒ x2= 10-5 ·10-1 ⇒ x=[ΟΗ- ]= 10-3Μ 
 
Επομένως για το διάλυμα ισχύει: [Η3Ο+] = 10-11Μ (3) Για τον πρωτολυτικό δείκτη ΗΔ, 
δεδομένου ότι ιοντίζεται κατά 20% ισχύει: 

 


