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ΓΘΒ – ΠΕΜΠΤΗ 12/3
• ΧΗΜΕΙΑ
Για το διάστημα που το σχολείο θα είναι κλειστό, θα δουλεύουμε
ασκήσεις συνδυαστικές από το 1ο – 6ο κεφάλαιο.
Άσκηση 1: Μια από τις χημικές ενώσεις που έχουν ιδιαίτερη σημασία
για την παγκόσμια οικονομία είναι το νιτρικό οξύ. Η κύρια χρήση του
νιτρικού οξέος (το 75 % της παγκόσμιας παραγωγής) χρησιμοποιείται
για την παρασκευή NH4NO3, το οποίο είναι συστατικό λιπασμάτων.
Η σύγχρονη μέθοδος βιομηχανικής παρασκευής του νιτρικού οξέος
στηρίζεται στην μετατροπή της αμμωνίας σε νιτρικό οξύ και
περιλαμβάνει τρία στάδια.
Α1. Το πρώτο στάδιο είναι η καταλυτική οξείδωση της αμμωνίας προς
μονοξείδιο του αζώτου (πορεία Ostwald): NH3(g) + O2(g) → NO(g) +
H2O(g) Να ισοσταθμίσετε την ανωτέρω αντίδραση.
Μια από τις ανεπιθύμητες αντιδράσεις που λαμβάνει χώρα στις ίδιες
συνθήκες είναι η ακόλουθη: NH3(g) + Ο2(g) → N2(g) + H2O(g) (2)
Να ισοσταθμίσετε την αντίδραση αυτή.
Να ορίσετε την οξειδωτική και την αναγωγική ουσία στην αντίδραση (2).
Α2. Λαμβάνεται δείγμα από τα προϊόντα της καταλυτικής αντίδρασης.
Ακολούθως, με ψύξη απομακρύνονται οι υδρατμοί. Τελικά
διαπιστώνεται ότι το αέριο μείγμα που απομένει αποτελείται
αποκλειστικά από NO(g) και Ν2(g). Το τελικό μείγμα διοχετεύεται σε
υδατικό διάλυμα KMnO4 (παρουσία H2SO4), όπου αντιδρά μόνο το
NO(g), σύμφωνα με την αντίδραση (3): 10NO(g) + 6KMnO4(aq) +
9H2SO4(aq)→ 10HNO3(aq) + 6MnSO4(aq) + 3K2SO4(aq) + 4H2O(ℓ).
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Αν για τον πλήρη αποχρωματισμό 540 mL διαλύματος KMnO4 1 Μ
απαιτήθηκαν 22,4 L μείγματος NO(g) και Ν2(g) σε STP, να υπολογιστεί ο
βαθμός μετατροπής της NH3 σε ΝΟ ως κλασματικός αριθμός.
Α3. Το δεύτερο στάδιο της μεθόδου είναι η οξείδωση του ΝΟ προς ΝΟ2
σύμφωνα με την αντίδραση: 2ΝΟ(g) + O2(g)→ 2ΝΟ2, ΔΗ = -113,6 kJ.
α. Να εξηγήσετε γιατί το μείγμα των αερίων αντιδρώντων
ψύχεται πριν ξεκινήσει η αντίδραση.
β. Σε δοχείο όγκου 10 L βρίσκεται σε ισορροπία μείγμα 10 mol
ΝΟ, 10 mol O2 και 20 mol ΝΟ2. Να υπολογιστεί η σταθερά
ισορροπίας KC της αντίδρασης.
γ. Ο όγκος του δοχείου μεταβάλλεται υπό σταθερή θερμοκρασία
και μετά την αποκατάσταση της ισορροπίας η ποσότητα του ΝΟ2
έχει αυξηθεί κατά 25%. Να υπολογίσετε τη μεταβολή του όγκου
σε L.
Α4. Το τρίτο στάδιο της μεθόδου είναι το ακόλουθο: 3ΝΟ2(g) + Η2Ο(ℓ)
2HNO3(ℓ) + NO(g). Να εξηγήσετε αν η αντίδραση παρασκευής του
νιτρικού οξέος ευνοείται σε υψηλή ή χαμηλή πίεση.
Α5. Μετά την αντίδραση του ΝΟ2 με το Η2Ο λαμβάνεται διάλυμα HNO3
10 Μ. Αν διαθέτετε υδατικό διάλυμα ΝΗ3 5 Μ, να υπολογίσετε την
αναλογία όγκων με την οποία πρέπει να αναμιχθούν τα δύο διαλύματα
ώστε να προκύψει ουδέτερο διάλυμα.
Δίνεται ότι: Όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία θ = 25 0C.
Κb(NH3) = 10-5 Kw = 10-14 Tα δεδομένα του προβλήματος επιτρέπουν τις
γνωστές προσεγγίσεις.

Άσκηση 2:
A1. Δίνονται τα υδατικά διαλύματα:
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• Υ1: Η2Ο2 17% w/v και όγκου 400 mL
• Υ2: ΗI
Τα διαλύματα αναμιγνύονται, οπότε το Η2Ο2 αντιδρά πλήρως
σύμφωνα με την αντίδραση H2O2 (aq) + HI(aq)→ I2 (s) + H2O(l)
α. Να γραφούν οι συντελεστές τις αντίδρασης.
β. Να προσδιορίσετε το οξειδωτικό και το αναγωγικό σώμα στα
αντιδρώντα.
γ. Να υπολογίσετε τα mol του παραγόμενου ιωδίου.

A2. Σε δοχείο σταθερού όγκου V (δοχείο 1), που περιέχει 0,5 mol Η2,
μεταφέρονται 0,5 mol από το Ι2 που παρήχθη από την παραπάνω
αντίδραση. Το δοχείο θερμαίνεται σε θερμοκρασία θ, οπότε το ιώδιο
εξαχνώνεται (μετατρέπεται σε αέρια φάση) και αποκαθίσταται η
παρακάτω χημική ισορροπία με Κc=64.
H2 (g) + I2 (g) ⇆ 2 HI(g)
Να υπολογιστούν οι ποσότητες των συστατικών του αερίου μίγματος
στη χημική ισορροπία.
A3. Από το παραπάνω δοχείο ποσότητα ΗΙ 0,5 mol μεταφέρεται, με
κατάλληλο τρόπο, σε νέο δοχείο σταθερού όγκου (δοχείο 2), που
περιέχει ισομοριακή ποσότητα αέριας ΝΗ3, οπότε αποκαθίσταται σε
ορισμένη θερμοκρασία η χημική ισορροπία:
HI(g)+ NH3 (g) ⇆ NH4I(s)
α. Πώς μεταβάλλεται η θέση της χημικής ισορροπίας, αν
αφαιρεθεί μικρή ποσότητα στερεού ΝΗ4Ι; Θεωρούμε ότι ο όγκος
που καταλαμβάνει το αέριο μίγμα στο δοχείο και η θερμοκρασία
δεν μεταβάλλονται με την απομάκρυνση του στερεού ΝΗ4Ι.
β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας .
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Α4. Πόση ποσότητα αερίου ΗΙ από το δοχείο 1 πρέπει να διαλυθεί
πλήρως σε 100 mL διαλύματος ΝΗ3 συγκέντρωσης 0,1 Μ και pH=11
(Υ3), ώστε να μεταβληθεί το pH του κατά δύο μονάδες; Κατά την
προσθήκη του ΗΙ δεν μεταβάλλεται ο όγκος του διαλύματος.
Α5. 0,01 mol από το στερεό ΝΗ4Ι, που αφαιρέθηκε από το δοχείο 2,
διαλύεται σε Η2Ο οπότε σχηματίζεται διάλυμα Υ4 όγκου 100 mL.
α. Να υπολογίσετε το pH του διαλύματος που προκύπτει
β. Πόσα mol στερεού NaOH πρέπει να προστεθούν στο διάλυμα
Υ4 ώστε να προκύψει διάλυμα Υ5 με pH=9 ;
Δίνεται ότι:
• Όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία θ=25οC.
•
Kw=10-14
• Ar(H)=1, Ar(O)=16
• Tα δεδομένα του προβλήματος επιτρέπουν τις γνωστές
προσεγγίσεις.

Μαζί με τις ασκήσεις της Τρίτης 17/3, θα σας στείλω και τις απαντήσεις
των παραπάνω ασκήσεων.
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