
 

 

Περί ωσμώσεως… 

Α. Σχολιάστε την ορθότητα των επομένων προτάσεων: 

α) Το Ο2 μεταφέρεται στους ιστούς από την οξυαιμοσφαιρίνη (HbO2) μέσω της :    

                                         Hb(aq) + O2(g)   HbO2(aq) 

Οι κάτοικοι των ορεινών χωριών των Άνδεων όπου ο αέρας έχει ελαττωμένη μεριεκτικότητα σε Ο2 , 

έχουν χαρακτηριστικό καφεκόκκινο χρώμα στα πρόσωπα τους που αποδίδεται στο ότι έχουν 

μικρότερα αλλά περισσότερα ερυθρά αιμοσφαίρια ανά cm3 αίματος .  

Γιατί έχουν αυτό το χρώμα οι κάτοικοι;  

                                                                

β) Αν τοποθετήσω ένα ψάρι του Αιγαίου σ’ένα ενυδρείο γλυκού νερού το ψάρι θα πεθάνει.  

                                                                

γ) Σε ένα υδατικό διάλυμα ΚΙ, τα μόρια του νερού μέσα στα εφυδατωμένα ιόντα όπως στο 

[Κ(Η2Ο)x]+   έχουν μεγαλύτερη πολικότητα από τα υπόλοιπα μόρια νερού του διαλύματος. 

                                                                

δ) Στο διπλανό σχήμα υπάρχει σε ισορροπία το υγρό Α με τους ατμούς του σε θερμοκρασία Τ Κ 

σύμφωνα με την εξίσωση: Α(l)  A(g). Το εμβολο δεν είναι αβαρές.  

 Αν αναποδογυρίσω το δοχείο (Τ = ct), τότε, στη νέα ισορροπία, η πίεση στο 

δοχείο θα είναι ίδια αλλά η ποσότητα των υδρατμών θα είναι μεγαλύτερη. 

                                     

δ)  Στο διπλανό σχήμα υπάρχει σε ισορροπία το υγρό Α με τους ατμούς του 

σε θερμοκρασία Τ Κ σύμφωνα με την εξίσωση:  Α(l)  A(g). Αν ωθήσω το έμβολο αριστερά  

(Τ = ct), τότε, στη νέα ισορροπία, η πίεση στο δοχείο θα είναι ίδια αλλά η ποσότητα των υδρατμών 

θα είναι μεγαλύτερη. 

                                                                 

ε)  Στο διπλανό σχήμα υπάρχει σε ισορροπία το υγρό Α με τους ατμούς του 

σε θερμοκρασία Τ Κ σύμφωνα με την εξίσωση:  Α(l)  A(g). Αν θερμάνω το δοχείο , το 

έμβολο θα κινηθεί δεξιά και η πίεση των ατμών θα ελαττωθεί. 

                                                                  

στ)      Εμβαδόν βάσης κυλίνδρου= 100cm2 

               41cm 

Στο κενό δοχείο του διπλανού σχήματος εισάγεται υγρό Α που, σε θ=27οC,  εξαερώνεται  πλήρως. 

Στην παραπάνω θέση, η Pδοχ = 3atm. Μετατοπίζω το έμβολο  προς τα αριστερά.(Τ=ct) 

Να σχεδιάσετε την καμπύλη , ώP V    . Δίνεται η Α(l)  A(g) με Kc=0,25M.  

                                                                   



 

 

Β. Στο δοχείο του επόμενου σχήματος  που αποτελειται από 3 διαμερίσματα ίσου όγκου που 

χωρίζονται με ημιπερατές μεμβράνες, εισάγονται :  

                       Υδατικό δ/μα ΚΙ με C = 0,3Μ στο Α (Δ1) 

                       Η2Ο στο Β  και  

                       Υδατικό δ/μα  ΗΑ/ΚΑ με CHA = CKA (Δ2) . Σε κάθε δοχείο έχω θ=25οC. 

                                  
Καθ’ όλη τη διάρκεια της ώσμωσης το pH και στα 3 διαμερίσματα έχει ίδια τιμή. Μόλις 

ολοκληρωθεί το φαινόμενο παρατηρούμε ότι στο δοχείο Α εξακολουθεί να υπάρχει υδατικό δ/μα 

ΚΙ με C= 0,3M. Εξηγείστε πως συνέβη αυτό. Να βρείτε: 

α) την  Κα του ΗΑ και τις συγκεντρώσεις των συστατικών του δ/τος ΗΑ/ΚΑ πριν και μετά το 

φαινόμενο της ώσμωσης. 

β) πόσα mol NaΟΗ πρέπει να προσθέσω σε 100mL του Δ2 για να μεταβληθεί το pH του κατά μία 

μονάδα;   Δίνονται: KW = 
1410

.Ισχύουν οι γνωστές προσεγγίσεις.  

                                                                        

Γ. Αναμιγνύω 200mL υδατικού διαλύματος Δ1 που περιέχει τη μοριακή ουσία Α με CA=0,5M, με 

ορισμένο όγκο υδατικού διαλύματος Δ2 που περιέχει τη μοριακή ουσία Β με CΒ=0,1M. Τα 

διαλύματα βρίσκονται σε σταθερή θ=27 οC.  Οι ουσίες αντιδρούν και τη στιγμή t1=120s 

αποκαθίσταται η χημική ισορροπία: Α(aq )  + B(aq)    Γ(aq)  .  

Το επόμενο διάγραμμα δείχνει τη μεταβολή της ωσμωτικής πίεσης του δ/τος από τη στιγμή της 

ανάμειξης (t=0 s) και μετά. 

                                    

Να υπολογίσετε: 

α) Τον αρχικό όγκο του Δ2 

β) Τη μέση ταχύτητα της αντίδρασης για το διάστημα 0-120s. 

γ) Την απόδοση και την ΚC της χημ. Ισορροπίας 

δ) Τη χρονική στιγμή t2=150s θερμαίνω το δ/μα στους 77 οC, οπότε τη στιγμή t3=200s  

αποκαθίσταται νέα χημική ισορροπία χωρίς να αλλάξει ο Vδ/τος.  

  i) Να εξηγήσετε αν η αντίδραση είναι ενδόθερμη ή εξώθερμη   

 ii) Να βρείτε τη νέα απόδοση της αντίδρασης. 

 

                                                                                                                      Καλό διάβασμα!! 

                                                                                                                      Ι.Μ.Κουλουράκης 



 

 

 

 


