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Συνδυαστικά θέματα  

Θέμα 38  

α. Σε δοχείο Δ, όγκου 2 L εισάγονται 75 g CaCO3 και θερμαίνονται στους 1000 Κ, οπότε το CaCO3 διασπάται 

σύμφωνα με τη χημική εξίσωση: 

      CaCO3(s)  CaO(s)  +  CO2(g), Kc1 

Στην ίδια θερμοκρασία το CO2 διασπάται σύμφωνα με τη χημική εξίσωση: 

     2CO2(g)  2CO(g)  +  O2(g), Kc2 = 0,2 

Στην κατάσταση ισορροπίας αέριο μείγμα περιέχει 25% v/v CO2. Να υπολογίσετε:  

i. την ποσότητα του CO2 στη χημική ισορροπία  

ii. το βαθμό διάσπασης του CaCO3 και τη σταθερά Kc1.  

β. Σε 1 L του διαλύματος Y1 που περιέχει HCOONa προσθέτουμε 600 mL του διαλύματος Υ2 που περιέχει 

KMnO4 παρουσία H2SO4, οπότε πραγματοποιείται η αντίδραση:  

  10HCOONa  +  4KMnO4  +  11H2SO4 → 10CO2  +  4MnSO4  +  2K2SO4  +  5Na2SO4  +  16H2O 

Το διάλυμα Υ3 που προκύπτει είναι ερυθροϊώδες λόγω της περίσσειας KMnO4 και για τον πλήρη 

αποχρωματισμό του απαιτούνται 100 mL διαλύματος FeSO4 1 M, σύμφωνα με την παρακάτω χημική εξίσωση:  

  10FeSO4  +  2KMnO4  +  H2SO4  → 5Fe2(SO4)3  +  2MnSO4  +  K2SO4  +  8H2O 

Αν από την αντίδραση των διαλυμάτων Υ1 και Υ2 εκλύεται ποσότητα CO2 ίση με την ποσότητα ισορροπίας του 

CO2 στο δοχείο Δ, να υπολογίσετε:  

i. την συγκέντρωση του διαλύματος Υ2 

ii. το pH του διαλύματος Υ1 

iii. το βαθμό ιοντισμού του H2O στο διάλυμα Υ1 

Όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία 25 oC όπου Kw = 10–14 και Ka(HCOOH) = 10–4.  

γ. Στο διάλειμμα Υ1 όγκου 1 L προσθέτουμε χωρίς μεταβολή όγκου 4,48 L αερίου HCl μετρημένα σε STP 

συνθήκες.  

i. Να υπολογίσετε το pH του διαλύματος Υ4 που σχηματίζεται και τον βαθμό ιοντισμού του HCOOH σ’ αυτό. 

ii. να υπολογίσετε τον αριθμό mol στέρεου NaOH που πρέπει να προσθέσουμε στο 1 L του διαλύματος Υ4 χωρίς 

μεταβολή όγκου, για να προκύψει διάλυμα Υ5 που έχει pH = 4. 

iii. Σε ποιο όγκο πρέπει να αραιώσουμε 220 ml του διαλύματος Υ5 για να μεταβληθεί το pH κατά μία μονάδα. 

Τα διαλείμματα Υ1, Υ4, Υ5 βρίσκονται στους 25 oC όπου Kw = 10–14 και Ka(HCOOH) = 10–4. 

δ. Προς ποια κατεύθυνση είναι μετατοπισμένη η ισορροπία:  

   
3 2 3 2CΗ COOΗ(aq) CΗ ClCOO (aq) CΗ COO (aq) CΗ ClCOOH(aq)− −+ +  

ε. Δίνεται η παρακάτω χημική εξίσωση εστεροποιησης 

   3 3 3 3 2CΗ COOΗ( ) CΗ OH( ) CΗ COOCΗ ( ) H O( ),+ +  ΔΗ ≈ 0 

Η σταθερά Kc της ισορροπίας είναι 4 ανεξάρτητη της θερμοκρασίας. 

i. Πώς επηρεάζονται η απόδοση και οι ταχύτητες υ1, υ2 των δύο αντίθετων αντιδράσεων με την  ταυτόχρονη 

προσθήκη καταλύτη Η+ και αύξηση θερμοκρασίας. 

ii. Πώς επηρεάζονται η απόδοση και ο χρόνος αποκατάστασης της ισορροπίας με προσθήκη οργανικού διαλύτη; 

iii. Ποια από τις ενώσεις ισορροπίας έχει χαμηλότερο σημείο ζέσης; 

iv. με ποια αναλογία mol πρέπει να αναμείξουμε το CH3COOH και τη CH3OH ώστε η απόδοση να είναι 80%; 
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