
 

 

1) ΑΠ:  

α) Τα µη πολικά µόρια όπως το µεθάνιο, δεν µπορούν να 

σχηµατίσουν δεσµούς υδρογόνου. Εποµένως στερούνται τις 

ιδιότητες που επιτρέπουν στο νερό να λειτουργεί ως βάση της 

ζωής π.χ διαλυτική ικανότητα. 

       β) Σχηµατίζονται δεσµοί υδρογόνου µεταξύ των µορίων της 

αιθανόλης και των µορίων του νερού που υπάρχει στους ιστούς. 

       γ) Λόγω ώσµωσης , προκαλείται έξοδος νερού από τα 

βακτήρια και µύκητες που προκαλούν αλλoιώσεις στα τρόφιµα. 

       δ) Δεν πρέπει να χορηγηθεί καθαρός διαλύτης αλλά δ/µα 

ισότονο µε το αίµα(ορός) ώστε να αποφευχθεί η αιµόλυση. 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) AΠ: 

H2 < PH3 < AsH3 < NH3 

 

Χαµηλότερο σ.ζ. έχει το Η2 επειδή το µόριό του είναι µη πολωµένο 

και οι δεσµοί που αναπτύσσονται µεταξύ των µορίων του είναι 

ασθενείς δυνάµεις διασποράς.  

Τα µόρια PH3, AsH3 και NH3 είναι πολωµένα µόρια, γι’αυτό 

αναπτύσσονται και δυνάµεις διπόλου – διπόλου, οι οποίες είναι 

ισχυρότερες από τις δυνάµεις διασποράς του Η2.  

Μεταξύ των τριών, ψηλότερο σ. ζ. έχει η ΝΗ3 επειδή µεταξύ των 

µορίων της αναπτύσσονται δεσµοί υδρογόνου που είναι οι πιο 

ισχυροί των διαµοριακών δυνάµεων και χρειάζονται περισσότερη 

ενέργεια για να σπάσουν. Μεταξύ PH3 και AsH3 µεγαλύτερο σ.ζ. 

έχει η AsH3 επειδή έχει µεγαλύτερη µοριακή µάζα από τη ΡΗ3. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3) ΑΠ.  

Ισχυρές διαµοριακές δυνάµεις έχουν ως αποτέλεσµα τα µόρια να 

«δραπετεύουν» µε δυσκολία από την  υγρή στην αέρια φάση, άρα 

να εµφανίζουν χαµηλή ατµών. 



 

 

Αντίθετα, υψηλή τάση ατµών σηµαίνει ασθενείς διαµοριακές 

δυνάµεις . 

Εποµένως , για τα παραπάνω ζεύγη, την  χαµηλότερη τάση ατµών 

θα έχει: 

 

α)  Το CH3COOH : ύπαρξη δεσµού Υδρογόνου µεταξύ των µορίων, 

άρα ισχυρές διαµοριακές δυνάµεις, χαµηλότερη τάση ατµών από τα 

µόρια C2H6 που συγκρατούνται µε δυνάµεις London. 

 

β) Το CHF3 : πολικά µόρια άρα υπάρχουν δεσµοί διπόλου-διπόλου 

µεταξύ τους που είναι ισχυρότεροι από τις δυνάµεις London 

µεταξύ των  µη πολικών µορίων CF4 (είναι συµµετρικό µόριο και οι 

διπολικές ροπές εξουδετερώνονται)      

 
                         

γ) Το C30H62 : µόρια µε µεγαλύτερη σχετική  µοριακή µάζα από τα  

C20H42 , άρα εµφανίζουν ισχυρότερες δυνάµεις London µεταξύ 

τους. 

 

δ)  Το I2 :  µόρια µε µεγαλύτερη σχετική  µοριακή µάζα από τα  

Βr2 , άρα εµφανίζουν ισχυρότερες δυνάµεις London µεταξύ τους. 

 

 
 


