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ΘΕΜΑ 1. (α) Γηα έλα άγλσζην κέηαιιν είλαη δηαζέζηκεο νη αθόινπζεο πιεξνθνξίεο: ε 

θξπζηαιιηθή δνκή ηνπ είλαη θπβηθή εδξνθεληξσκέλε (FCC), έρεη ππθλόηεηα 8.96 g·cm
-3

 θαη ε 

ηζαπόζηαζε ησλ θξπζηαιινγξαθηθώλ επηπέδσλ (111) είλαη d111 = 0.208 nm. Πνηα είλαη ε 

αηνκηθή κάδα ηνπ κεηάιινπ;  

(β) Αλαθέξεηε ηνπο θπξηόηεξνπο ηύπνπο γξακκηθώλ θαη δηεπηθαλεηαθώλ αηειεηώλ ζηα 

θξπζηαιιηθά ζηεξεά. 

(γ) Πνην είλαη ην πιήζνο (ηζνξξνπίαο) ησλ θελώλ δνκηθώλ ζέζεσλ ζε θξύζηαιιν αξγηιίνπ (Al, 

αηνκηθή κάδα = 26.98 amu) ζηνπο 600 C; Η ελέξγεηα ζρεκαηηζκνύ κηαο θελήο ζέζεο είλαη ίζε 

κε 72.4 kJ∙mol
-1

 θαη ε ππθλόηεηα ηνπ θξπζηάιινπ είλαη 2698 kg∙m
-3

 

 

ΘΕΜΑ 2. Σην Σρήκα 1 δίλεηαη ην δηάγξακκα θάζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο καγλεζίνπ-κνιύβδνπ 

(Mg–Pb), ζην νπνίν ζεκεηώλνληαη νη αθξαίεο ζηεξεέο θάζεηο α, β θαη ε πγξή θάζε L, θαζώο θαη 

ε ελδηάκεζε δηακεηαιιηθή έλσζε Mg2Pb.  

(α) Σπκπιεξώζηε ην δηάγξακκα ζεκεηώλνληαο ηηο θάζεηο πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε πεξηνρή. 

Εμεγήζηε ηα ζύκβνια α θαη β θαη ηε θύζε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνύ πνπ ιακβάλεη ρώξα ζην 

ζεκείν Μ.  

(β) Κξάκα Mg–Pb ζεξκνθξαζίαο 700 C (ζεκείν a) ςύρεηαη ζε ζπλζήθεο ηζνξξνπίαο έσο ηνπο 

200 C (ζεκείν d). Γηα ηα ζεκεία a, b, c, d πξνζδηνξίζηε ηελ % θαηά βάξνο ζύζηαζε θάζε 

μερσξηζηήο θάζεο σο πξνο Mg θαη Pb, θαζώο θαη ηα θιάζκαηα κάδαο ησλ θάζεσλ πνπ 

ππάξρνπλ ζε θάζε ζεξκνθξαζία. 

 

ΘΕΜΑ 3. (α) Πνηνί είλαη νη θύξηνη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ εαλ, θαηά ηε ςύμε ηνπ, έλα 

ηήγκα ζα ζηεξενπνηεζεί ζε θξπζηαιιηθή ή ζε άκνξθε θαηάζηαζε θαη γηαηί; Πνηά κεγέζε 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ην ραξαθηεξηζκό ηεο δνκήο ησλ άκνξθσλ πιηθώλ; Εμεγήζηε, ζπλνπηηθά, 

γηα ηα κεγέζε απηά.  

(β) Πνηά νλνκάδνληαη ζύλζεηα πιηθά; Δώζηε 3 παξαδείγκαηα. Πνηνί παξάγνληεο δηακνξθώλνπλ 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζύλζεησλ πιηθώλ;  

 

ΘΕΜΑ 4. (α) Σπγθξίλαηε ηα κέηαιια θαη ηα πνιπκεξή ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο ηεο εηδηθήο 

ζεξκνρσξεηηθόηεηαο, ι.ρ. Cp, ηνπ γξακκηθνύ ζπληειεζηή ζεξκηθήο δηαζηνιήο θαη ηεο ζεξκηθήο 

αγσγηκόηεηαο πνπ παξνπζηάδνπλ. Πνύ εκθαλίδνληαη νη κεγαιύηεξεο ηηκέο θάζε θνξά; Εμεγήζηε 

(β) Πνηνί είλαη νη δύν θύξηνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο ηδηόηεηεο ησλ 

ρακεινδηάζηαησλ πιηθώλ (λαλνϋιηθώλ); Εμεγήζηε ζε γεληθέο γξακκέο.  

Σηα λαλνζύλζεηα πνιπκεξώλ ζεκαληηθόο είλαη θαη έλαο ηξίηνο παξάγνληαο. Εμεγήζηε. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Σσήμα 1 

 

 

 

  


