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Μια παραλλαγή σε ένα ερώτημα 

Μια παραλλαγή στο ερώτημα των πρόσφατων εξετά-

σεων: 

Στην καμπύλη Χ του ακόλουθου γραφήματος παρι-

στάνεται ο όγκος του οξυγόνου (Ο2), ο οποίος εκλύε-

ται κατά τη διάρκεια της καταλυτικής αποσύνθεσης 

διαλύματος υπεροξειδίου του υδρογόνου 1 Μ σε συ-

νάρτηση με τον χρόνο. Η αντίδραση είναι: 

 

2Η2O2(aq)  
καταλύτης   i

 O2(g) + 2H2O(ℓ),   

 

Να εξηγήσετε με ποια από τις παρακάτω μεταβολές παράγεται η καμπύλη Υ.  

1. Προσθήκη Η2Ο.  

2. Προσθήκη διαλύματος Η2Ο2 1,3Μ.  

3. Χρήση διαφορετικού καταλύτη (καταλύτης ii)  

4. Προσθήκη διαλύματος Η2Ο2 0,3Μ. 

Απάντηση: 

Το πρώτο που παρατηρούμε βλέποντας την καμπύλη, είναι ότι στην καμπύλη Υ παράγεται τελικά περισσότε-

ρος όγκος Ο2, πράγμα που σημαίνει βέβαια, ότι διασπάστηκε μεγαλύτερη ποσότητα Η2Ο2. Αλλά τότε απο-

κλείονται οι περιπτώσεις 1 και 3. Η αραίωση (προσθήκη νερού) δεν πρόκειται να αυξήσει την ποσότητα των 

προϊόντων, ενώ η προσθήκη του όποιου καταλύτη, μπορεί να αυξάνει την ταχύτητα της αντίδρασης, χωρίς να 

μεταβάλει επίσης τις ποσότητες. 

Άρα έχουμε προσθέσει επιπλέον ποσότητα Η2Ο2. Ποιο διάλυμα; Η προσθήκη διαλύματος Η2Ο2 1,3Μ (2) έχει 

ως αποτέλεσμα η αρχική συγκέντρωση να πάρει μια ενδιάμεση τιμή μεταξύ 1Μ και 1,3Μ. Άρα μια συγκέ-

ντρωση μεγαλύτερη από την συγκέντρωση που αντιστοιχεί στην καμπύλη Χ. Αλλά τότε η ταχύτητα της αντί-

δρασης θα πρέπει να αυξηθεί. 

Αντίθετα στην περίπτωση που προσθέσουμε  διάλυμα Η2Ο2 0,3Μ η συγκέντρωση θα πάρει τιμή μεταξύ 0,3Μ 

και 1Μ, δηλαδή θα μικρύνει με αποτέλεσμα να μικραίνει και η αρχική ταχύτητα αντίδρασης.  
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Αλλά η αρχικές ταχύτητες αντίδρασης, συνδέονται με τις αντί-

στοιχες κλίσεις στα διαγράμματα που δίνονται, όπως στο διπλανό 

σχήμα, αφού όσο μεγαλύτερος είναι ο ρυθμός dV/dt για τον παρα-

γόμενο όγκο Ο2, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η ταχύτητα της α-

ντίδρασης. Με βάση το σχήμα φ > θ, πράγμα που σημαίνει ότι 

κατά τα χάραξη της καμπύλης Υ η ταχύτητα της αντίδρασης είναι 

μικρότερη από την αντίστοιχη αρχική ταχύτητα για την καμπύλη 

Χ. Συνεπώς σωστό είναι το 4. αφού η προσθήκη του αραιότερου 

διαλύματος οδηγεί σε μείωση της ταχύτητας της αντίδρασης. 

 

Σχόλιο: 

Το παραπάνω ερώτημα είναι παραλλαγή του ερωτήματος των πρόσφατων εξετάσεων. 

B3. Στην καμπύλη Χ του ακόλουθου γραφήματος παριστάνεται ο όγκος του οξυγόνου (Ο2), 
ο οποίος εκλύεται κατά τη διάρκεια της καταλυτικής αποσύνθεσης διαλύματος υπερο-
ξειδίου του υδρογόνου 1 Μ σε συνάρτηση με τον χρόνο. Η αντίδραση είναι: 

 

2Η2O2(aq)  
καταλύτης   i

 O2(g) + 2H2O(ℓ),   

 
Να εξηγήσετε με ποια από τις παρακάτω μεταβολές παράγεται η καμπύλη Υ.  
1. Προσθήκη Η2Ο.  
2. Προσθήκη διαλύματος Η2Ο2 0,1Μ.  
3. Χρήση διαφορετικού καταλύτη (καταλύτης ii)  
4. Ελάττωση της θερμοκρασίας.  

 

Τα ενδεχόμενα 3. και 4., μπορούν να «θολώσουν» το τοπίο βραχυκυκλώνοντας το μαθητή, ναι ή όχι συνάδελ-

φοι, χωρίς στην πραγματικότητα να γίνεται εκμετάλλευση της μορφής του διαγράμματος, πέρα από τον τελικό 

όγκο του οξυγόνου; 

dmargaris@gmail.com 


