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Β.1
α.

Ζ πξόηαζε είλαη ΛΑΝΘΑΜΔΝΖ.
(Σν ριώξην ζηελ άθξε ηνπ κνξίνπ κηαο έλσζεο ζρεκαηίδεη κόλν έλα
απιό νκνηνπνιηθό δεζκό. Όκσο αλ ην ριώξην είλαη θεληξηθό
δεκηνπξγεί εκηπνιηθνύο δεζκνύο νη νπνίνη είλαη είδνο νκνηνπνιηθνύ
δεζκνύ θαη εθόζνλ δεκηνπξγεζνύλ δελ έρνπλ θακία απνιύησο
δηαθνξά από ηνπο απινύο νκνηνπνιηθνύο δεζκνύο).
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β.

Ζ πξόηαζε είλαη ΛΑΝΘΑΜΔΝΖ.

γ.

Ζ πξόηαζε είλαη ΩΣΖ.

δ.

Ζ πξόηαζε είλαη ΩΣΖ.

ε.

Ζ πξόηαζε είλαη ΩΣΖ.
(Απμάλνληαη ηα άηνκα ηνπ άλζξαθα.)

Β.2
α. ΓΗΑΦΟΡΔ κεηαμύ ζ δεζκνύ θαη π δεζκνύ
ζ δεζμοί

π δεζμοί

Παξνπζηάδνπλ κέγηζηε ππθλόηεηα Παξνπζηάδνπλ κέγηζηε ππθλόηεηα
ειεθηξνληαθνύ λέθνπο ζηελ πεξηνρή ειεθηξνληαθνύ λέθνπο εθαηέξσζελ
αλάκεζα ζηνπο δύν ππξήλεο.
ηνπ άμνλα ηνπ δεζκνύ θαη κεδεληθή
ππθλόηεηα θαηά κήθνο ηνπ άμνλα
δεζκνύ.
Πξνθύπηνπλ :
Πξνθύπηνπλ :
κε επηθάιπςε δύν s αηνκηθώλ
κόλν κε πιάγηα επηθάιπςε δύν p
ηξνρηαθώλ
αηνκηθώλ ηξνρηαθώλ
κε επηθάιπςε ελόο s θαη ελόο p
αηνκηθνύ ηξνρηαθνύ
κε νξηδόληηα επηθάιπςε δύν p
αηνκηθώλ ηξνρηαθώλ
Τπάξρνπλ ζε όινπο ηνπο δεζκνύο, Τπάξρνπλ κόλν ζην δηπιό δεζκό
απιόο, δηπιόο ή ηξηπιόο δεζκόο.
(έλαο π) θαη ζηνλ ηξηπιό δεζκό (δύν
π).
Οη ζ δεζκνί είλαη ηζρπξόηεξνη από Οη π δεζκνί είλαη αζζελέζηεξνη από
ηνπο π δεζκνύο, ιόγσ κεγαιύηεξεο ηνπο ζ δεζκνύο, ιόγσ κηθξόηεξεο
επηθάιπςεο.
επηθάιπςεο.
ηνπο ζ δεζκνύο είλαη ειεύζεξε ε ηνπο π δεζκνύο δελ επηηξέπεηαη ε
πεξηζηξνθή γύξσ από ηνλ άμνλα ηνπ ειεύζεξε πεξηζηξνθή γύξσ από ηνλ
δεζκνύ.
άμνλα ηνπ δεζκνύ γηαηί έηζη ζα
είρακε ζπάζηκν ηνπ δεζκνύ ιόγσ
αλαζηνιήο ηεο επηθάιπςεο ησλ p
αηνκηθώλ ηξνρηαθώλ.
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β.

Σν ρεκηθό ζηνηρείν αλήθεη ζηε 2ε ή IIA νκάδα ηνπ πεξηνδηθνύ
πίλαθα.
Αηηηνιόγεζε:
Αθνύ ε Ei3 είλαη πνιύ κεγαιύηεξε ηεο Δi2 απηό ζεκαίλεη όηη όηαλ ην
άηνκν ηνπ ζηνηρείνπ έραζε ηα δύν πξώηα ειεθηξόληα απέθηεζε πνιύ
ζηαζεξή ειεθηξνληαθή δνκή (επγελνύο αεξίνπ). Έηζη ην άηνκν είρε
δύν ειεθηξόληα ζηελ εμσηεξηθή ηνπ ζηηβάδα θαη επνκέλσο αλήθεη
ζηελ ΗΗΑ νκάδα.
ημείωση: Ζ απάληεζε δίλεηαη κε ‘‘δεδνκέλν’’ όηη ην ζηνηρείν
αλήθεη ζε θύξηα νκάδα ηνπ πεξηνδηθνύ πίλαθα δηόηη δηαθνξεηθά ζα
κπνξνύζε λα είλαη θαη ζηε ΗΗΒ νκάδα αθνύ ηα άηνκα ησλ ζηνηρείσλ
ηεο ΗΗΒ όηαλ ράλνπλ ηα δύν πξώηα ηνπο ειεθηξόληα θαηαιήγνπλ θαη
απηά ζε ζηαζεξή ειεθηξνληαθή δνκή d10.

γ.

Γξάθνπκε ηνλ ηνληηζκό ηνπ δείθηε θαη ηελ έθθξαζε ηεο Κa ηνπ
δείθηε.
ΖΓ + Ζ2Ο
Γ- + Ζ3Ο+ θαη γηα ηελ έθθξαζε ηεο Κa έρνπκε
+
Κa = [Γ ] [Ζ3Ο ] / [ΖΓ] (ζρέζε Η)
Λύλνπκε ηελ (Η) σο πξνο ην πειίθν [Γ-] / [ΖΓ] θαη έρνπκε:
[Γ-] / [ΖΓ] = Κa / [Ζ3Ο+] θαη αληηθζηζηνύκε:
[Γ-] / [ΖΓ] = 10-5 / 10-3 = 10-2.
Σν δηάιπκα ζα απνθηήζεη θόθθηλν ρξώκα αθνύ [ΖΓ] = 100 [Γ-] θαη
επνκέλσο [ΖΓ] > 10 [Γ-].

δ.

ΝΖ4Α βαζηθό δηάιπκα, άξα Κb(A-) > Ka(NH4+) θαη επνκέλσο
Κa(HA) < Kb(NH3). Άξα Κa(HA) < 10-5.

ΘΔΜΑ Γ
Γ.1

α.
 Παίξλνπκε κέξνο από ην δνρείν θαη πξνζζέηνπκε (κηθξή) πνζόηεηα
δ/ηνο CuCl/NH3. Όπνπ παξαηεξήζνπκε δεκηνπξγία ΚΑΣΑΝΟΤ
ηδήκαηνο, CH3CH2CH2C≡CCu έρνπκε ην 1-πεληίλην. Όπνπ δελ
παξαηεξεζεί θαζηαλό ίδεκα έρνπκε ην 2-πεληίλην.
CH3CH2CH2C≡CCu + CuCl + NH3 →
CH3CH2CH2C≡CCu↓ + ΝΖ4Cl
ημείωση: H δηάθξηζε κπνξεί λα γίλεη θαη κε λάηξην.
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β.
 Αξρηθά πξνζζέηνπκε θαη ζηα δύν δνρεία Ζ2Ο
ΖCOOCH3 + H2O
HCOOH + CH3OH
CH3-COOCH2CH3 + H2O
CH3COOH + CH3CH2OH
 Καηόπηλ παίξλνπκε κέξνο από ηα δύν δνρεία θαη πξνζζέηνπκε κηθξή
πνζόηεηα δηαιύκαηνο Η2 / NaOH. Όπνπ παξαηεξήζνπκε δεκηνπξγία
ΚΗΣΡΗΝΟΤ ηδήκαηνο, CΖΗ3 έρνπκε ηελ CH3CH2OH θαη επνκέλσο
ηνλ εζηέξα CH3-COOCH2CH3. Όπνπ δελ παξαηεξεζεί θίηξηλν ίδεκα
έρνπκε ηελ CH3OH θαη επνκέλσο ηνλ εζηέξα HCOOCH3.
CH3-CH2-OH + 4I2 + 6NaOH →
CHI3↓ + H-COONa + 5NaI + 5H2O
ημείωση: H δηάθξηζε κπνξεί λα γίλεη θαη κε όμηλν δηάιπκα
ππεκαγγαληθνύ θαιίνπ (ζρεκαηηζκόο αεξίνπ CO2 από ηελ νμείδσζε
ησλ HCOOH θαη CH3OH.
Γ.2

Οη δεηνύκελνη ζπληαθηηθνί ηύπνη είλαη:
Α: HC≡CH
Β: CH2=CH2
Γ: CH3-CH2-Cl
Γ: CH3-CH2MgCl
Δ: CH3-CΖ=Ο
Ε: CH3-CH2-CΖ(ΟMgCl)-CH3
Θ: CH3-CH2-CΖ(ΟΖ)-CH3
ημείωση: Σν εξώηεκα έπξεπε λα ιέεη όηη αλαθέξεηαη ζε θύξηα
νξγαληθά πξνηόληα.

Γ.3

Έζησ όηη δηαζέηνπκε:
ρ mol από ηελ αιθνόιε Α πνπ έρεη γεληθό κνξηαθό ηύπν CιΖ2ι+1ΟΖ
θαη

5

ς mol από ηελ αιθνόιε Β πνπ έρεη γεληθό κνξηαθό ηύπν CκΖ2κ+1ΟΖ
Γηα ηε κάδα ηνπ κίγκαηνο ηζρύεη:
m(κίγκαηνο) = m(A) + m(B) δειαδή
44,4 = ρ (14ι+18) + ς (14κ + 18) [ζρέζε Η]
Σν θάζε κέξνο ηνπ κίγκαηνο ζα πεξηέρεη ρ/3 mol από ηελ Α θαη ς/3
mol από ηελ Β.
ΠΡΩΣΟ ΜΔΡΟ ΣΟΤ ΜΙΓΜΑΣΟ
Όηαλ ζην πξώην κέξνο ηνπ κίγκαηνο πξνζζέζνπκε πεξίζζεηα
λαηξίνπ αληηδξνύλ θαη νη δύν αιθνόιεο κε ην λάηξην νπόηε από ηε
ζηνηρεηνκεηξία ησλ εμηζώζεσλ έρνπκε:
ρ + ς = 0,6 [ζρέζε ΗΗ]
ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ ΣΟΤ ΜΙΓΜΑΣΟ
Αθνύ ζρεκαηίδεηαη έλα κόλν νξγαληθό πξνηόλ νη αιθνόιεο Α θαη Β
έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκό αηόκσλ άλζξαθα θαη ηελ ίδηα αλζξαθηθή
αιπζίδα. Καηά ζπλέπεηα λ = μ.
ΣΡΙΣΟ ΜΔΡΟ ΣΟΤ ΜΙΓΜΑΣΟ
Όηαλ ζην ηξίην κέξνο ηνπ κίγκαηνο πξνζζέζνπκε δηάιπκα Η2/ΝaOH
αληηδξά κε απηό κόλν ε κία αιθνόιε.
Έζησ όηη ηελ αινγνλνθνξκηθή δίλεη κόλν ε Α, επνκέλσο από ηε
ζηνηρεηνκεηξία ηεο αληίδξαζεο έρνπκε:
χ = 0,15 mol.
Από ηε ζρέζε ΗΗ ψ = 0,45 mol
Δπνκέλσο αληηθαζηζηώληαο ηα ρ θαη ς ζηε ζρέζε Η θαη δεδνκέλνπ
όηη ι = κ θαηαιήγνπκε: λ = μ = 4.
Άξα νη δεηνύκελνη ζπληαθηηθνί ηύπνη ησλ δύν αιθννιώλ είλαη:
Α: CH3-CH2-CΗ(ΟΗ)-CH3
Β: CH3-CH2-CΗ2-CH2-ΟΗ
ΗΜΔΙΩΗ: Έπξεπε λα αλαθέξεηαη όηη ην δ/κα ηνπ Η2/ΝaOH
βξίζθεηαη ζε πεξίζζεηα.

ΘΔΜΑ Γ
Γ.1

Γνρείν 1 → Υ3
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Γνρείν 2 → Υ5
Γνρείν 3 → Υ1
Γνρείν 4 → Υ2
Γνρείν 5 → Υ4
Γ.2

α. Πξαγκαηνπνηείηαη πιήξεο αληίδξαζε κεηαμύ ηνπ μηληζκέλνπ
γάιαθηνο ( δειαδή πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ηνπ CH3CH(OH)CΟΟΖ )
θαη ηνπ πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ηνπ NaΟΖ.
Δπνκέλσο ηα mol ηνπ γαιαθηηθνύ νμένο είλαη ίζα κε ηα mol ηνπ
πδξνμεηδίνπ ηνπ λαηξίνπ δειαδή:
C(γαιαθηηθνύ νμένο) 0,01 = 0,1 5
C(γαιαθηηθνύ νμένο) 0,01 = 0,5
C(γαιαθηηθνύ νμένο) = 0,05
β. Γηα ηελ θαξβνμπινκάδα πξνζζέηνπκε πνζόηεηα δηαιύκαηνο
NaHCO3 θαη ζα παξαηεξήζνπκε παξαγσγή αεξίνπ CO2 ελώ γηα ηελ
πδξνμπινκάδα πξνζζέηνπκε πνζόηεηα όμηλνπ δηαιύκαηνο
ππεξκαγγαληθνύ θαιίνπ θαη ζα παξαηεξήζνπκε απνρξσκαηηζκό ηνπ
αξρηθνύ εξπζξνηώδνπο δηαιύκαηνο.
Οη δεηνύκελεο εμηζώζεηο είλαη νη αθόινπζεο:
CH3CH(OH)CΟΟΖ + NaHCO3 →
CH3CH(OH)CΟΟΝa + CO2↑ + Ζ2Ο
5 CH3CH(OH)CΟΟΖ + 2 ΚMnO4 + 3 H2SO4 →
5 CH3COCΟΟΖ + MnSO4 + 2 K2SO4 + 8 H2O

Γ.3

Έζησ V4 L από ην Τ4 θαη V5 L από ην Τ5.
Πξαγκαηνπνηείηαη αληίδξαζε κεηαμύ ηνπ άιαηνο ΝH4Cl θαη ηεο
βάζεο NaOΖ νπόηε ζην ηειηθό δηάιπκα έρνπκε
NΖ3 c6 = 0,1V4 /V4 + V5 (M) θαη
NΖ4Cl c7 = (0,1V5 - 0,1V4) /V4 + V5 (M) (ξπζκηζηηθό δηάιπκα).
Τπνινγίδνπκε γηα ηελ NH3 (από ην δνζκέλν αξρηθό δηάιπκα Τ2) όηη
Κb=10-5 θαη κε επίδξαζε θνηλνύ ηόληνο ζηα ηόληα ΝΖ4+ (ή κε
εθαξκνγή ησλ ηύπσλ γηα ην ξπζκηζηηθό δηάιπκα) θαηαιήγνπκε όηη:
V4 / V5 = 1 /2.

Γ.4

Ηζρύεη y < x < ω.
Αιτιολόγηση:
Γηα ηα δηαιύκαηα Τ2 θαη Τ4 βξίζθνπκε όηη νη ζπγθεληξώζεηο κεηά
ηελ αξαίσζε ηνπο είλαη c2΄ = 10-3Μ θαη c4΄ = 10-2Μ αληίζηνηρα.
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Αθνύ όκσο ην λεξό πξνζηέζεθε ζε ίζνπο όγθνπο ησλ δηαιπκάησλ
ηζρύε V2΄ > V4΄ δειαδή x > y.
Δπεηδή ην Τ6 είλαη ξπζκηζηηθό δηάιπκα (κε ζπγθεληξώζεηο 0,1/3 Μ
θαη γηα ηα δύν ζπζηαηηθά ηνπ) έρεη ηελ ηδηόηεηα λα δηαηεξεί ην pH
ηνπ πξαθηηθά ζηαζεξό όηαλ αξαηώλεηαη κέζα ζε θάπνηα όξηα. Έηζη
γηα λα κεηαβάιινπκε ην pH ηνπ θαηά κία κνλάδα ζα απαηηεζεί πνιύ
κεγαιύηεξνο όγθνο λεξνύ ζε ζρέζε κε ηα Τ2 θαη Τ4, δειαδή:
y<x<ω
(ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΖ ΔΡΜΖΝΔΗΑ: Δάλ αξαηώζνπκε ην ξπζκηζηθό κε
ηνπιάρηζηνλ εθαηνληαπιάζην όγθν λεξνύ όπσο ην Τ2, ζην δηάιπκα
εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ νη πξνζεγγίζεηο θαη επνκέλσο
εμαθνινπζεί λα είλαη ξπζκηζηηθό δηάιπκα θαη λα κελ έρεη πξαθηηθά
κεηαβάιιεη ην pH ηνπ. Απηό ζεκαίλεη όηη απαηηείηαη κεγαιύηεξνο
όγθνο λεξνύ από απηό πνπ απαηηείηαη γηα ην Τ2 δειαδή
θαηαιήγνπκε θαη πάιη όηη y < x < ω)
ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ ΑΠΑΝΣΗΔΩΝ: ΜΑΡΙΟ ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ
·
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