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ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ 
 
 
 

 Θεωρία ςυγκροφςεων 
Σφμφωνα με τθ κεωρία των ςυγκροφςεων για να γίνει μια αντίδραςθ πρζπει τα αντιδρώντα τθ 
ςτιγμι τθσ ςφγκρουςθσ να διακζτουν: 
 ςωςτό προςανατολιςμό 
 τθν κατάλλθλθ ταχφτθτα, δθλαδι κινθτικι ενζργεια μεγαλφτερθ από ζνα οριςμζνο ποςό ενζργειασ 

που ονομάηεται ενζργεια ενεργοποίθςθσ (Εα). 
 Τότε οι ςυγκροφςεισ είναι αποτελεςματικζσ, δθλαδι οδθγοφν ςε προϊόντα. Δεν οδθγοφν όλεσ οι 
ςυγκροφςεισ ςε προϊόντα. Ζνασ αρικμόσ των ςυγκροφςεων είναι αποτελεςματικζσ, περίπου το 1/108.  
 

 Θεωρία τθσ μεταβατικισ κατάςταςθσ 
Σφμφωνα με τθ κεωρία τθσ μεταβατικισ κατάςταςθσ τα μόρια για να αντιδράςουν αποτελεςματικά πρζπει 
να ζχουν μια ελάχιςτθ ενζργεια (κινθτικι ενζργεια) που λζγεται ενζργεια ενεργοποίθςθσ Εα. Τα αντιδρώντα 
που ζχουν τθν ελάχιςτθ ενζργεια - ενζργεια ενεργοποίθςθσ, ςχθματίηουν ζνα ενδιάμεςο προϊόν, το 
ενεργοποιθμζνο ςφμπλοκο και μετά μετατρζπονται ςε προϊόντα.  

 
 Ταχφτθτα αντίδραςθσ υ 

 Η ταχφτθτα τθσ αντίδραςθσ εκφράηει το πθλίκο του αρικμοφ των αποτελεςματικών ςυγκροφςεων ςτθ 
μονάδα του χρόνου 
 Taχφτθτα είναι θ μεταβολι τθσ ςυγκζντρωςθσ ενόσ αντιδρώντοσ ι προϊόντοσ ςτθ μονάδα του χρόνου 
 Η ταχφτθτα δεν είναι ςτακερι κατά τθν διάρκεια μιασ  αντίδραςθσ, γιατί αλλάηει θ ςυγκζντρωςθ των 
αντιδρώντων με το χρόνο. Στην αρχθ η ταχύτητα είναι μέγιστη, μετά μειώνεται ώςπου να μθδενιςτεί. 
 
Ζςτω θ αντίδραςθ αA+βB →γΓ + δΔ 
 
 
 
 
 
 
ΔCA, ΔCB, ΔCΓ, ΔCΔ οι μεταβολζσ των ςυγκεντρώςεων αντίςτοιχα των Α, Β, Γ, Δ πχ ΔCA =*Α+2- *Α+1, ςτο χρονικό 
διάςτθμα Δt=t2- t1 

 
 
 
 
dCA, dΔCB, dCΓ, dCΔ οι απειροελάχιςτεσ μεταβολζσ των ςυγκεντρώςεων αντίςτοιχα των Α, Β, Γ, Δ ςτο 
απειροελάχιςτο χρονικό διάςτθμα dt 
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Μονάδεσ 
u: mol/L h, mol/L s, mol/L min 
CA: mol/L  
t: h, s, min 
 
Ορίζονται  

 Ταχφτθτα ςχθματιςμοφ του Γ      υΓ=
t

C



 
 

 Ταχφτθτα ςχθματιςμοφ του Δ     υΔ=
t

C



 
 

 Ταχφτθτα διάςπαςθσ του Α       υΑ=-
t

CA




 

 Ταχφτθτα διάςπαςθσ του Β       υΒ=-
t

C



 
 

 
Από ςτοιχειομετρία μπορώ να βρω πωσ ςυνδζονται οι ταχφτθτεσ αυτζσ μεταξφ τουσ  
 
 
 
 
 
 Πωσ υπολογίηεται θ ςτιγμιαία ταχφτθτα από τθν καμπφλθ αντίδραςθσ πειραματικά; 
Καμπφλθ αντίδραςθσ είναι θ γραφικι παράςταςθ τθσ μεταβολισ τθσ ςυγκζντρωςθσ ενόσ από τα αντιδρώντα 
ι προϊόντα ςε ςυνάρτθςθ με το χρόνο 
 

 
Στιγμιαία ταχφτθτα υt1 
Φζρνουμε τθν εφαπτόμενθ τθσ καμπφλθσ που αντιςτοιχεί ςτο ςθμείο t1. 
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υt1=cB-cA/tΒ-tΑ=Δc/Δt 

 

Παρατθριςεισ ςχετικά με διαγράμματα 
1) Διπλάςιοσ ςυντελεςτισ → διπλάςια κλίςθ 

Ζςτω θ αντίδραςθ: Α(g) → 2B(g) 
2) Αυτό που δεν είναι ςε περίςςεια ΔΕΝ μθδενίηεται 
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1. Δίνεται θ αντίδραςθ 2N2O54NO2+O2 

Η ταχφτθτα υ τθσ αντίδραςθσ δίνεται από τθ ςχζςθ: 
α. υ=-1/2 Δ[N2O5]/Δt=1/4 Δ[NO2]/Δt=Δ[O2]/Δt 

β. υ=1/2 Δ[N2O5]/Δt=1/4 Δ[NO2]/Δt=Δ[O2]/Δt 
γ. υ=Δ[N2O5]/Δt= Δ[NO2]/Δt=Δ[O2]/Δt 
δ. υ=-1/2 Δ[N2O5]/Δt=1/4 Δ[NO2]/Δt 
 
2. H ταχφτθτα υ τθσ αντίδραςθσ ζχει μονάδεσ 
α. mol/L s  
β. mol/L 
γ. mol/min 
δ. δεν ζχει ςτακερζσ μονάδεσ 
 
3. Δίνεται θ αντίδραςθ 2A →Γ + 2Δ 
Ποιεσ από τισ παρακάτω προτάςεισ είναι Σωςτζσ; 
α. Η ςυγκζντρωςθ τθσ Α ουςίασ μικραίνει μζχρι να μθδενιςτεί, ενώ τθσ Γ και τθσ Δ αυξάνεται μζχρι μια τιμι  
β. θ ταχφτθτα τθσ αντίδραςθσ ςτθν αρχι είναι μζγιςτθ, μετά μειώνεται μζχρι να μθδενιςτεί 
γ. Η ςυγκζντρωςθ τθσ Α ουςίασ αυξάνεται ςυνεχώσ, ενώ τθσ Γ και τθσ Δ αυξάνεται μζχρι μια τιμι 
δ. θ ταχφτθτα τθσ αντίδραςθσ αυξάνεται μζχρι να πάρει μια τιμι 
 
4. Δίνεται θ αντίδραςθ 2A + 3Β→Γ + 2Δ 
Ποιεσ από τισ παρακάτω προτάςεισ είναι Σωςτζσ; 
α. 2υΑ= 3υΒ= υΓ= 2υΔ 
β. - υΑ /2 = - υΒ/3= υΓ= υΔ/2 
γ. υΑ = υΒ= υΓ= υΔ 
δ. υΑ /2 = υΒ/3= υΓ= υΔ/2, όπου υΑ, υΒ, είναι αντίςτοιχα θ ταχφτθτα διάςπαςθσ του Α και Β και υΓ, υΔ  θ 
ταχφτθτα ςχθματιςμοφ του Γ και Δ 
 
5. Σφμφωνα με τθ κεωρία των ςυγκροφςεων: 
α. για να αντιδράςουν τα αντιδρώντα και να οδθγιςουν ςε προϊόντα, αρκεί τα αντιδρώντα να ςυγκρουςτοφν 
με κατάλλθλθ ταχφτθτα. 
β. για να αντιδράςουν τα αντιδρώντα και να οδθγιςουν ςε προϊόντα, αρκεί τα αντιδρώντα να ςυγκρουςτοφν 
με κατάλλθλο προςανατολιςμό. 
γ. για να αντιδράςουν τα αντιδρώντα και να οδθγιςουν ςε προϊόντα, πρζπει τα αντιδρώντα να 
ςυγκρουςτοφν με κατάλλθλθ ταχφτθτα και κατάλλθλο προςανατολιςμό. 
δ. για να αντιδράςουν τα αντιδρώντα και να οδθγιςουν ςε προϊόντα, αρκεί τα αντιδρώντα να ςυγκρουςτοφν. 
 
 
6. Η ενζργεια ενεργοποίθςθσ είναι: 
α. θ ελάχιςτθ κινθτικι ενζργεια που πρζπει να ζχουν τα αντιδρώντα όταν ςυγκρουςτοφν, για να ςχθματιςτεί 
το ενεργοποιθμζνο ςφμπλοκο και να οδθγιςουν ςε προϊόντα. 
β. θ ενζργεια που ζχουν τα αντιδρώντα και τα προϊόντα. 
γ. θ ελάχιςτθ τιμι ενζργειασ που πρζπει να ζχουν τα προϊόντα για να πραγματοποιθκεί θ αντίδραςθ. 
 

Eρωτήσεις – Ασκήσεις  
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7. Σε ζνα δοχείο 1L πραγματοποιείται θ αντίδραςθ Α(g) + Β(g)  2Γ(g) 
Στθν αρχι ειςάγουμε 0,8 mol του Α είναι και 0,4 mole Β. Αν θ ταχφτθτα τθσ αντίδραςθσ είναι 0,04 mol/L s,  
α. πόςα mole του Γ κα ζχουν παραχκεί μετά από 4 s;  
β. πόςα mole του Α και πόςα mole του Β υπάρχουν μετά από 4 s; 
(Απάντθςθ:     α. 0,16 mol για το Γ    β. 0,72 mol για το Α  0,32 mol για το Β) 
 
8. Δίνεται θ αντίδραςθ 2N2O5 (g)   4NO2 (g) + O2 (g) 
Η ταχφτθτα υ τθσ αντίδραςθσ δίνεται από τθ ςχζςθ: 
α. υ=-1/2 Δ[N2O5]/Δt=1/4 Δ[NO2]/Δt=Δ[O2]/Δt 

β. υ=1/2 Δ[N2O5]/Δt=1/4 Δ[NO2]/Δt=Δ[O2]/Δt 
γ. υ=Δ[N2O5]/Δt= Δ[NO2]/Δt=Δ[O2]/Δt 
δ. υ=-1/2 Δ[N2O5]/Δt=1/4 Δ[NO2]/Δt 
 
9. Ζςτω θ αντίδραςθ Α(g) + 2Β (g) 2Γ, θ οποία πραγματοποιείται αφοφ ειςάγουμε 1mol ζνωςθσ Α και 2mol 
τθσ Β ςε δοχείο όγκου 1L. 10min μετά τθν ζναρξθ τθσ αντίδραςθσ βρζκθκε ότι το προϊόν είχε ςυγκζντωςθ 
0.4Μ. Να υπολογιςτοφν: 
α. Η ταχφτθτα αντίδραςθσ 
β. ταχφτθτα κατανάλωςθσ του Α 
γ. Η ταχφτθτα ςχθματιςμοφ του Γ ςτο γνωςτό χρονικό διάςτθμα 
δ. Να γίνει θ καμπφλθ αντίδραςθσ. 
 
9. Σε κενό δοχείο ειςάγονται ιςοµοριακζσ ποςότθτεσ από τισ χθµικζσ ουςίεσ Α και Β, οπότε πραγµατοποιείται 
θ αντίδραςθ Α(g) + 2Β(g) → Γ(g). Κατά τθ διάρκεια τθσ αντίδραςθσ αυτισ: 
 α. οι ςυγκεντρώςεισ των Α και Β ελαττώνονται µε τον ίδιο ρυκµό  
β. θ ςυγκζντρωςθ του Γ αυξάνεται µε ςτακερό ρυκµό  
γ. θ ςυγκζντρωςθ του Β ελαττώνεται µε διπλάςιο ρυκµό από τθ ςυγκζντρωςθ του Α  
δ. θ ςυγκζντρωςθ του Α ελαττώνεται µε φκίνοντα ρυκµό και τελικά µθδενίηεται.  
 
10.  Οι χθµικζσ ουςίεσ Α, Β, Γ και ∆ αντιδροφν ςφµφωνα µε τθ χθµικι εξίςωςθ Α + 2Β → 3Γ + ∆. Σθµειώςτε 
ςτθν κάκε παρζνκεςθ που βρίςκεται πάνω από τθν κάκε καµπφλθ του διαγράµµατοσ το ςφµβολο τθσ χθµικισ 
ουςίασ ςτθν οποία αντιςτοιχεί αυτι θ καµπφλθ.  

 
 
11. Ζςτω θ µονόδροµθ αντίδραςθ 2Α(g) → 2Β(g) + Γ(g). Στο διπλανό διάγραµµα 
φαίνεται θ µεταβολι τθσ ςυγκζντρωςθσ µιασ από τισ χθµικζσ ουςίεσ που µετζχουν ς' 
αυτι ςε ςυνάρτθςθ µε το χρόνο και ςτακερι κερµοκραςία κ1. α) Σε ποια από τισ 
χθµικζσ ουςίεσ αντιςτοιχεί το διάγραµµα; β) Να γίνει το αντίςτοιχο διάγραµµα για 
τισ άλλεσ δφο χθµικζσ ουςίεσ τθσ αντίδραςθσ. γ) Να γίνει ποιοτικά το ίδιο διάγραµµα 
για τισ τρεισ χθµικζσ ουςίεσ, αν θ αντίδραςθ πραγµατοποιείται ςε κερµοκραςία 
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κ2>κ1. δ) Να βρεκεί ο µζςοσ ρυκµόσ µεταβολισ τθσ ςυγκζντρωςθσ του Γ ςτο ςυνολικό χρόνο τθσ αντίδραςθσ 
και θ ταχφτθτα τθσ αντίδραςθσ τθ χρονικι ςτιγµι t = 200s. 
 
 
12. Η μζςθ ταχφτθτα τθσ αντίδραςθσ 2Α(g)  +  Β (g)  → Γ(g) για τα πρώτα 20 s από τθν ζναρξθ τθσ είναι 10-3 

mol/Ls. Αν οι αρχικζσ ςυγκεντρώςεισ των αερίων Α και Β ιταν 0,2Μ και 0,1Μ αντίςτοιχα, να υπολογιςτοφν οι 
ςυγκεντρώςεισ των ςωμάτων 20 s από τθν ζναρξθ τθσ αντίδραςθσ. 
 
13. Σε δοχείο όγκου 2L διαςπώνται 2 mol αερίου Α. Aν θ μζςθ ταχφτθτα τθσ αντίδραςθσ 2Α(g)   →   Β (g)  +  
3Γ(g)  για τα 20 πρώτα s είναι 10-3mol/Ls να υπολογίςετε τισ ςυγκεντρώςεισ των Β και Γ ςτο αντίςτοιχο 
χρονικό διάςτθμα, τθν ταχφτθτα διάςπαςθσ του Α και τθν ταχφτθτα ςχθματιςμοφ του Γ.  
 
14. Για τθν αντίδραςθ: 2Α(g)  +  Β (g)  → 2Γ(g) θ μζςθ ταχφτθτα για τα 4 πρώτα min είναι 0,5mol/L s. Οι 
ςυγκεντρώςεισ των αερίων Α και Β βρζκθκαν αντίςτοιχα 0,04 και 0,08Μ. Να υπολογιςτοφν οι αρχικζσ τουσ 
ςυγκεντρώςεισ. 
 
15. Για τθν διεξαγωγι τθσ αντίδραςθσ 2ΝΟ + Ο2→ 2ΝΟ2 τοποκετοφμε 6g NO και 9,6g NO2 ςε δοχείο όγκου 2L. 
Να υπολογιςτοφν θ μζςθ ταχφτθτα τθσ αντίδραςθσ και θ ςυγκζντρωςθ κάκε ςυςτατικοφ ςτο τζλοσ των 40s. 
 
16. Σε δοχείο όγκου 2L διαςπώνται 2 mol αερίου Α. Aν θ μζςθ ταχφτθτα τθσ αντίδραςθσ 2Α(g)   →   Β (g)  +  
3Γ(g)  για τα 20 πρώτα s είναι 10-3mol/Ls να υπολογίςετε τισ ςυγκεντρώςεισ των Β και Γ ςτο αντίςτοιχο 
χρονικό διάςτθμα, τθν ταχφτθτα διάςπαςθσ του Α και τθν ταχφτθτα ςχθματιςμοφ του Γ.  
 

17.  Για τθν αντίδραςθ: 2Α(g)  +  Β (g)  → 2Γ(g) θ μζςθ ταχφτθτα για τα 4 πρώτα min είναι 0,5mol/L s. Οι 

ςυγκεντρώςεισ των αερίων Α και Β βρζκθκαν αντίςτοιχα 0,04 και 0,08Μ. Να υπολογιςτοφν οι αρχικζσ 

τουσ ςυγκεντρώςεισ. 

 

18.  Για τθν διεξαγωγι τθσ αντίδραςθσ 2ΝΟ + Ο2→ 2ΝΟ2 τοποκετοφμε 6g NO και 9,6g NO2 ςε δοχείο όγκου 

2L. Να υπολογιςτοφν θ μζςθ ταχφτθτα τθσ αντίδραςθσ και θ ςυγκζντρωςθ κάκε ςυςτατικοφ ςτο τζλοσ των 

40s.  

 

19. Για τθν αντίδραςθ: Α +3Β→ Γ +3Δ, βρζκθκε ότι ιςχφει: u=k[A][B+. Α. Να προτακεί ζνασ πικανόσ 

μθχανιςμόσγια τθν αντίδραςθ αυτι. Β. αναμιγνφουμε 300mL Α 0,4Μ με 300mL Β 0,4Μ. Να υπολογιςτεί θ 

αρχικι ταχφτθτα τθσ αντίδραςθσ. (k=10-2L mol-1s-1)  

 
20. Σε κενό δοχείο 5L, ειςάγονται 31g ιςομοριακοφ μίγματοσ ΝΟ, Ο2, οπότε πραγματοποιείται θ απλι 

αντίδραςθ: 2ΝΟ (g) + O2(g) →2ΝΟ2 (g). Α. Ποια είναι θ αρχικι ταχφτθτα τθσ αντίδραςθσ; Β. Ποια κα είναι θ 

ταχφτθτα τθσ αντίδραςθσ  και ποια θ ταχφτθτα κατανάλωςθσ του ΝΟ τθ χρονικι ςτιγμι που κα ζχουν 

ςχθματιςτεί 18,4g ΝΟ2. Γ. Ποια κα είναι θ αρχικι ταχφτθτα τθσ αντίδραςθσ αν ο όγκοσ του δοχείου 

διπλαςιαςτεί; (κ=0,5L2 mol-2s-1) 

 
21. Αναµειγνφουµε 200ml διαλφµατοσ ΗIO3 0,3M µε 200ml διαλφµατοσ Η2SO3 0,3M, οπότε ςτο διάλυµα ∆ 

που προκφπτει πραγµατοποιείται θ αντίδραςθ ΗIO3 + 3Η2SO3 → ΗI+ 3Η2SO4, µε αρχικι ταχφτθτα υ = 1,8⋅10-5 

mol·L-1·s-1. Η αντίδραςθ πραγµατοποιείται µε τον ακόλουκο µθχανιςµό:  
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ΗIO3 + Η2SO3 → ΗIO2 + Η2SO4 (βραδφ ςτάδιο) 

ΗIO2 + 2Η2SO3 → ΗI + 2Η2SO4 (ταχφ ςτάδιο)  

Να βρεκοφν:  

α) θ ςτακερά τθσ ταχφτθτασ για τθν αντίδραςθ.  

β) θ µοριακι κατ’ όγκο ςυγκζντρωςθ (C) του διαλφµατοσ ∆ µετά το τζλοσ τθσ αντίδραςθσ για κάκε µια από τισ 

ενώςεισ που περιζχει.  

 
22.  Για τθν αντίδραςθ Α(g) + Β(g) → 2Γ(g) βρζκθκε πειραµατικά ότι είναι πρώτθσ τάξθσ ωσ προσ το Α και 

µθδενικισ τάξθσ ωσ προσ το Β. Σε κενό δοχείο όγκου 2L ειςάγουµε 1mol του Α και 1mol του Β τα οποία 

αρχίηουν να αντιδροφν υπό ςτακερι κερµοκραςία µε ταχφτθτα ζναρξθσ u = 5⋅10-2 mol⋅L-1 ⋅s -1 .  

α) Υπολογίςτε τθ ςτακερά τθσ ταχφτθτασ k. 

β) Σχεδιάςτε τισ καµπφλεσ που αποδίδουν τισ ςυγκεντρώςεισ των χθµικών ουςιών Α, Β και Γ ςε ςυνάρτθςθ µε 

το χρόνο ςε κοινό ςφςτθµα αξόνων.  

γ) Σχεδιάςτε τθ γραφικι παράςταςθ τθσ ταχφτθτασ τθσ αντίδραςθσ ςε ςυνάρτθςθ µε τθ ςυγκζντρωςθ του Α. 

 

23. Θεμα πανελλθνίων 2019 

Στθν καμπφλθ Χ του ακόλουκου γραφιματοσ παριςτάνεται ο όγκοσ του οξυγόνου (Ο2), ο οποίοσ εκλφεται 
κατά τθ διάρκεια τθσ καταλυτικισ αποςφνκεςθσ διαλφματοσ υπεροξειδίου του υδρογόνου 1 Μ ςε ςυνάρτθςθ 
με τον χρόνο. Η αντίδραςθ είναι: 

 
Να εξθγιςετε με ποια από τισ παρακάτω μεταβολζσ παράγεται θ καμπφλθ Υ.  
 1. Προςκικθ Η2Ο.  
2. Προςκικθ διαλφματοσ Η2Ο2 0,1Μ.  
3. Χριςθ διαφορετικοφ καταλφτθ (καταλφτθσ ii) 
4. Ελάττωςθ τθσ κερμοκραςίασ 
 

24. (Θεμα πανελλθνίων 2018) 
Για τθν απολφμανςθ των πλθγών χρθςιμοποιείται υδατικό διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου 
Η2Ο2(aq), το οποίο διαςπάται ςφμφωνα με τθν αντίδραςθ: 

 
Η ίδια αντίδραςθ μπορεί να πραγματοποιθκεί καταλυτικά με τθν προςκικθ ςταγόνων υδατικοφ διαλφματοσ 
ΚI(aq) ςφμφωνα με τθ χθμικι εξίςωςθ: 

 
 

α. Να εξθγιςετε αν θ κατάλυςθ είναι ομογενισ ι ετερογενισ (μονάδεσ 2)  
β. Ποιο από τα ακόλουκα 4 διαγράμματα περιγράφει ορκότερα τισ αντιδράςεισ (1) και (2); (μονάδα 1)  
 γ. Να εξθγιςετε τθν απάντθςι ςασ. (μονάδεσ 3) 
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25. (Θεμα πανελλθνίων 2017) 

 
 

26. (Θζμα πανελλθνίων 2016) 
Για τθν αντίδραςθ: 2Η2 (g) + 2NO (g)→2H2O(g) + N2 (g), θ μζςθ ταχφτθτα τθσ αντίδραςθσ είναι 
u=0,2mol·L-1·s-1 και ο ρυκμόσ κατανάλωςθσ του Η2 είναι: 
α. 0,3mol·L-1·s-1 

β. 0,1mol·L-1·s-1 
γ. 0,4mol·L-1·s-1 

δ. 0,2mol·L-1·s-1 


