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Σε δοχείο όγκου 10 L εισάγονται 10 mol αερίου Α, 30 mol αερίου Β και 15mο; στερεό Γ, οπότε πραγµατοποιείται η χηµική αντίδραση:
C Μ
Α(g) + 2B(g) + Γ(s) Y
2∆(g)
1
Στο διάγραµµα δίνεται η µεταβολή της συγκέντρωσης του αερίου Α σε
συνάρτηση µε το χρόνο.
1) Να υπολογίστε τη µέση ταχύτητα της αντίδρασης.
Μονάδες

5

0
20 t(s)
2) Να κάνετε σε κοινό διάγραµµα τη γραφική παράσταση των συγκεντρώσεων των αερίων Β
και ∆ σε συνάρτηση µε το χρόνο.
Μονάδες

5

3) Αν η αντίδραση είναι απλή και η αρχική ταχύτητά της είναι ίση µε υ= 0,09mο;/LLs:
i) Να διατυπώσετε το νόµο της ταχύτητας της αντίδρασης.
ii) Να υπολογίσετε τη σταθερά της ταχύτητας.
iii) Να υπολογίσετε την ταχύτητα της αντίδρασης όταν, µετά από χρόνο t, στο δοχείο θα
έχουν σχηµατιστεί 10 mol του αερίου ∆.
Μονάδες

Καλή Επιτυχία
∆ιον. Μάργαρης

3+3+4=10

9ο Ε.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ

Τµήµα:

Β
Test ΧΗΜΕΙΑΣ

Ονοµατεπώνυµο: ...............................................................

Πειραιάς

15/12 /2003

Σε δοχείο όγκου 2 L εισάγονται 6 mol αερίου Α, 2 mol αερίου Β και 3mο; στερεό Γ, οπότε
πραγµατοποιείται η χηµική αντίδραση:
2Α(g) + B(g) + Γ(s) Y
3∆(g)
Στο διπλανό διάγραµµα δίνεται η µεταβολή της συγκέντρωσης του C Μ
3
αερίου Α σε συνάρτηση µε το χρόνο.
1) Να υπολογίστε τη µέση ταχύτητα της αντίδρασης.
Μονάδες

5

1

2) Να κάνετε σε κοινό διάγραµµα τη γραφική παράσταση των συγκεντρώσεων των αερίων Β και ∆ σε συνάρτηση µε το χρόνο.

0

10 t(s)
Μονάδες

5

3) Αν η αντίδραση είναι απλή και η σταθερά της ταχύτητας είναι ίση µε k=0,02L2Lmο;-2Ls :
i) Να διατυπώσετε το νόµο της ταχύτητας της αντίδρασης.
ii) Να υπολογίσετε την αρχική ταχύτητα.
iii) Να υπολογίσετε την ταχύτητα της αντίδρασης όταν, µετά από χρόνο t, στο δοχείο θα
έχουν σχηµατιστεί 3 mol του αερίου ∆.
Μονάδες

Καλή Επιτυχία
∆ιον. Μάργαρης

3+3+4=10

