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Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου 2013
∆ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α

Για τις προτάσεις A1 έως και A4 γράψτε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης
και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
A1.

Η ενθαλπία της αντίδρασης

CH 4(g) + 2O 2(g)  CO 2(g) + 2H 2 O(g) , ∆Η = -890 kJ

δεν εξαρτάται από:
α)
β)
γ)
δ)

A2.

τη φυσική κατάσταση των σωµάτων
τη θερµοκρασία
την πίεση
τις ποσότητες των αντιδρώντων

Μονάδες 5

Για την αντίδραση A (g) + B(g) → Π (g) , ∆Η = +40kJ η ενέργεια ενεργοποίησης

ÄÉ

είναι Ea=100 kJ/mol.

Η ενέργεια ενεργοποίησης της αντίστροφης αντίδρασης είναι :
α) 60 kJ/mol

Α3.

β) 140 kJ/mol

γ) 100 kJ/mol

δ) 40 kJ/mol
Μονάδες 5

Ποια από τις παρακάτω µεταβολές αυξάνει την απόδοση της αντίδρασης:
C(s ) + H 2 O(g )  CO (g ) + H 2(g ) , ∆Η > 0

α)
β)
γ)
δ)

µείωση όγκου
προσθήκη ποσότητας στερεού C(s)
αύξηση θερµοκρασίας
προσθήκη καταλύτη
Μονάδες 5
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A4.

H χηµική ισορροπία για την οποία ισχύει KW = PCO 2 είναι η:
C(s) + O2(g )  CO2(g )

ÁË
Å
×Á ÊÔ
ÍÉ ÉÊÇ
Á

α)
β)
γ)
δ)

Α5.
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2CO(g )  C(s ) + CO2(g )

C(s) + 2 Η 2 Ο(g )  CO2(g ) + 2 Η 2(g )
CaCO3(s)  CaO(s) + CO 2(g )

Μονάδες 5

i) Να µεταφέρετε πλήρως συµπληρωµένη την παρακάτω αντίδραση στο
τετράδιό σας
Ca(s) + H2O →

Μονάδες 2

ii) Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας την παρακάτω χηµική εξίσωση
συµπληρωµένη µε τους κατάλληλους στοιχειοµετρικούς συντελεστές
H2 O2 + KMnO4 + H 2SO4 → O2 + MnSO4 + K 2SO4 + H 2 O

Μονάδες 3

ΘΕΜΑ Β
Β1.

Να υπολογίσετε την ενθαλπία της αντίδρασης C + 2H 2 → CH 4

∆ίνονται οι ενθαλπίες καύσης: ∆Ηc(C)=-390kJ/mol, ∆Ηc(H2)=-285 kJ/mol,
∆Ηc(CH4)=-890 kJ/mol
Μονάδες 6

∆ιάλυµα ∆1 όγκου V1 περιέχει n1 mol γλυκόζης σε θερµοκρασία T1=350K. Στο
διάλυµα αυτό προστίθεται ορισµένη ποσότητα γλυκόζης χωρίς µεταβολή του
όγκου του διαλύµατος, ενώ παράλληλα η θερµοκρασία ελαττώνεται στους
T2=300K και προκύπτει διάλυµα ∆2, ισοτονικό µε το ∆1.

ÄÉ

B2.

Η ποσότητα, σε mol, της γλυκόζης που προστέθηκε είναι:
α)

n1
6

β)

7n 1
6

γ) n 1

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.
Μονάδα 1
∆ικαιολογήστε την απάντησή σας.
Μονάδες 4

Β3.

Η διάσπαση του ΗΙ περιγράφεται από την ακόλουθη χηµική εξίσωση:
2HI(g )  H 2(g ) + I 2(g ) , ∆Η > 0
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Α. Εξετάστε πώς θα µετατοπιστεί η θέση της χηµικής ισορροπίας εάν:
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• αυξηθεί ο όγκος, υπό σταθερή θερµοκρασία.
• αυξηθεί η θερµοκρασία, υπό σταθερή πίεση.
• προστεθεί καταλύτης, υπό σταθερή θερµοκρασία και πίεση.
Μονάδες 3

Β. Πώς θα επηρεαστεί (θα αυξηθεί, θα ελαττωθεί, θα παραµείνει σταθερή) η
ταχύτητα της αντίδρασης σε κάθε µία από τις παραπάνω περιπτώσεις;
Μονάδες 3
Γ. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα δύο
πειραµάτων που πραγµατοποιήθηκαν σε διαφορετικές θερµοκρασίες.

α/α
πειράµατος
1
2

Αρχικές συγκεντρώσεις
(Μ)
[ΗΙ]
[Η2]
[Ι2]
0,06
0
0
0
0,04
0,04

Συγκεντρώσεις ισορροπίας (Μ)

[ΗΙ]

[Η2]
0,01

[Ι2]

0,04

α) Να συµπληρώσετε τα κενά του πίνακα και να υπολογίσετε την τιµή της
Kc για κάθε πείραµα.
Μονάδες 2+3
β) Εξηγήστε ποιο πείραµα πραγµατοποιήθηκε σε υψηλότερη θερµοκρασία.
Μονάδες 3

ΘΕΜΑ Γ

Αέριο µίγµα αποτελείται από H2 και ισοµοριακές ποσότητες CH4 και C2H6 και
καταλαµβάνει όγκο 9,84L σε θερµοκρασία 27oC και πίεση 1atm.

ÄÉ

Η µερική πίεση του H2 στο µίγµα είναι 0,5atm.
Γ1.

Ποια είναι η σύσταση του µίγµατος σε mol;

Μονάδες 10

Γ2.

Υπολογίστε το ποσό της θερµότητας που ελευθερώνεται κατά την τέλεια
καύση του µίγµατος.
Μονάδες 6

Γ3.

Το ποσό της θερµότητας που εκλύεται από την καύση χρησιµοποιείται σε
θερµιδόµετρο που περιέχει 2kg νερό και αυξάνει τη θερµοκρασία του κατά
30oC.
Εάν κατά την καύση του µίγµατος παρατηρούνται απώλειες θερµότητας 10%,
υπολογίστε τη θερµοχωρητικότητα του θερµιδοµέτρου.
Μονάδες 9
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∆ίνονται οι ενθαλπίες καύσης:
∆Ηc(CH4) = -890 kj/mol
∆Ηc(C2H6) = -1540 kj/mol
∆Ηc(H2) = -285 kj/mol

• Για λόγους απλούστευσης των πράξεων, η ειδική θερµοχωρητικότητα του
νερού να ληφθεί ίση µε c = 4 kj/kg.K

• ∆ίνεται R = 0, 082

atm i L
mol iK

ΘΕΜΑ ∆

Σε δοχείο όγκου 3L εισάγεται αέριο µίγµα που αποτελείται από 2mol XO2 και 2mol
O2. Το µίγµα θερµαίνεται στους θoC και αποκαθίσταται η ισορροπία που
περιγράφεται από την εξίσωση:
2XO2 (g ) + O 2(g )  2XO3(g )

Στην κατάσταση ισορροπίας το γραµµοµοριακό κλάσµα του XO3 είναι

2
.
7

Να υπολογίσετε:
∆1.
∆2.

∆3.

Την απόδοση της αντίδρασης και την τιµή της Kc στους θoC.

Μονάδες 10

Εάν η πυκνότητα του µίγµατος ισορροπίας είναι 64g/L, να υπολογίσετε τη
σχετική ατοµική µάζα του στοιχείου Χ.
Μονάδες 6
∆ιατηρώντας τη θερµοκρασία σταθερή στους θoC, προσθέτουµε στην
κατάσταση χηµικής ισορροπίας επιπλέον 0,5mol O2.

ÄÉ

Υπολογίστε πόσο θα πρέπει να µεταβληθεί ο όγκος του δοχείου, ώστε στις
συνθήκες αυτές να µην µετατοπιστεί η θέση της χηµικής ισορροπίας.
Μονάδες 9

∆ίνονται:
•

R = 0, 082

atm.L
και
mol.K

• Για το οξυγόνο Ar=16.
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