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- Γηάξθεηα δηαγσληζκνύ 3 ώξεο.

Μελ μεράζεηε λα γξάςεηε επαλάγλσζηα, ζην ρώξν πνπ ζα θαιπθζεί αδηαθαλώο, ην
όλνκά ζαο, ηε δηεύζπλζή ζαο, ηνλ αξηζκό ηνπ ηειεθώλνπ ζαο, ην όλνκα ηνπ ζρνιείνπ
ζαο, ηελ ηάμε ζαο θαη ηέινο ηελ ππνγξαθή ζαο.
-

- Να θαιύςεηε ηα ζηνηρεία ζαο, αθνύ πξνεγνπκέλσο πηζηνπνηεζεί ε ηαπηόηεηά ζαο θαηά ηελ παξάδνζε
ηνπ γξαπηνύ ζαο.
- Γηα θάζε εξώηεζε ηνπ 1νπ Μέξνπο κηα θαη κόλνλ απάληεζε από ηηο ηέζζεξηο αλαγξαθόκελεο είλαη
ζσζηή. Να ηελ επηζεκάλεηε θαη λα γξάςεηε ην γξάκκα ηεο ζσζηήο απάληεζεο (A, B, Γ ή Γ) ζηνλ πίλαθα
ηεο ζειίδαο 9, ΓΗΥΩ ΥΟΛΗΑ.
Προσοχή:
η ζελίδα με ηιρ Απανηήζειρ ηων Επωηήζεων Πολλαπλήρ Επιλογήρ ππέπει να επιζςναθθεί με
ζςππαπηικό ζηο εξώθςλλο ηος Τεηπαδίος ηων Απανηήζεων και με ηο ονομαηεπώνςμο ηος μαθηηή.
- Κάζε ζσζηή απάληεζε ηνπ 1νπ Μέξνπο (ΔΡΩΣΖΔΗ ΠΟΛΛΑΠΛΖ ΔΠΗΛΟΓΖ) ιακβάλεη 2
κνλάδεο. Ο πξνβιεπόκελνο κέζνο ρξόλνο απάληεζεο γηα θάζε εξώηεζε είλαη πεξίπνπ 3 κε 4 min.
Δπνκέλσο δελ πξέπεη λα θαηαλαιώζεηε πεξηζζόηεξν από κηα πεξίπνπ ώξα θαη 20 min γηα ην κέξνο απηό.
Αλ θάπνηα εξώηεζε ζαο πξνβιεκαηίδεη ηδηαίηεξα, πξνρσξήζηε ζηελ επόκελε θαη επαλέιζεηε, αλ έρεηε
ρξόλν. ηo 2ν Mέξνο ησλ ΑΚΖΔΩΝ αθηεξώλεηαη ν ππόινηπνο ρξόλνο.
- Οη απαληήζεηο γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπ 2νπ Μέξνπο ζα γξαθνύλ ζην ηεηξάδην ησλ απαληήζεσλ. Οη
βαζκνί γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπ 2νπ Μέξνπο είλαη ζπλνιηθά 60.
- ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ = 100
- Πξνζπαζήζηε λα απαληήζεηε ζε όια ηα εξσηήκαηα.
- Θα βξαβεπζνύλ νη καζεηέο κε ηηο ζπγθξηηηθά θαιύηεξεο επηδόζεηο.
- Ο ρξόλνο είλαη πεξηνξηζκέλνο θαη επνκέλσο δηαηξέμηε γξήγνξα όια ηα εξσηήκαηα θαη αξρίζηε λα
απαληάηε από ηα πην εύθνια γηα ζαο.
ΦYIKE ΣΑΘΔΡΔ
ν αξηζκόο Avogadro, N A, L = 6,022 ·1023 mol-1
ε ζηαζεξά Faraday, F = 96 487 C mol-1
ζηαζεξά αεξίσλ R = 8,314 510 (70) J K-1 mol-1 = 0,082 L atm mol-1 K-1
κνξηαθόο όγθνο αεξίνπ ζε STP V m = 22,4 L/mol
1 atm = 760 mm Hg
K w = 10-14 mol2 L-2 ζηνπο 25 °C
ρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο (αηνκηθά βάξε):
H=1
C = 12
Mg = 24
S = 32
Zn = 65,4
Br = 80
Fe = 56
Al = 27
Mn = 55
Cr = 52

O = 16
Cl = 35,5
I = 127
Ζe= 4
K = 39

ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ Η ΥΡΗΗ Scientific calculator
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N = 14
Na = 23
Cu = 63,5
F = 19
Ca = 40
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21νο Παλειιήληνο Μαζεηηθόο Γηαγωληζκόο Υεκείαο
ΔΡΩΣΗΔΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΔΠΙΛΟΓΗ - Β΄ΛΤΚΔΙΟΤ
1.
Αλ ζε πδαηηθό δηάιπκα CH3COOH πξνζζέζνπκε πνζόηεηα ζηεξενύ NaOH,
ηόηε ε ειεθηξηθή αγσγηκόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη
Α. δελ κεηαβάιιεηαη
Β. κεηώλεηαη
Γ. απμάλεηαη
Γ. κεδελίδεηαη (δει. δελ παξνπζηάδεη) αγσγηκόηεηα
2.

Σν pH ηνπ απνζηαγκέλνπ λεξνύ ζηνπο 25 νC έρεη πεξίπνπ ηηκή
Α. πεξίπνπ 5,5
Β. αθξηβώο 7
Γ. πεξίπνπ 7,5
Γ. αθξηβώο 8

3.

Σν pH πδαηηθνύ δηαιύκαηνο όμηλνπ αλζξαθηθνύ λαηξίνπ είλαη
Α. νπδέηεξν
Β. όμηλν
Γ. βαζηθό
Γ. ζε αξαηά δηαιύκαηα είλαη νπδέηεξν θαη ζε ππθλόηεξα ειαθξώο όμηλν

4.

Καηά ηελ ππξνρεκηθή αλίρλεπζε κεηάιισλ ην λάηξην ζρεκαηίδεη θιόγα
Α. θόθθηλε
Β. θίηξηλε
Γ. πξάζηλε
Γ. κπιε

5.
Σα ζηνηρεία Α, Β θαη Γ κε αηνκηθνύο αξηζκνύο 1, 8 θαη 12 αληίζηνηρα
ζρεκαηίδνπλ:
Α. κε ηνληηθή έλσζε ηνπ ηύπνπ ΓΒΑ
Β. ηνληηθή έλσζε ηνπ ηύπνπ Γ2+(ΒΑ)2Γ. ηνληηθή έλσζε ηνπ ηύπνπ Α2+(ΒΓ)2Γ. ηνληηθή έλσζε ηνπ ηύπνπ Γ2+(ΒΑ)26.
Έρνπκε ηξία κεηαιιηθά δνρεία, ην πξώην από ςεπδάξγπξν (Α), ην δεύηεξν
από αξγίιην (Β), ην ηξίην από ραιθό (Γ).
Α. ην δνρείν B είλαη θαηάιιειν γηα ηελ απνζήθεπζε πδαηηθνύ δηαιύκαηνο
Εn(NO3)2 γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα ρσξίο λα ππνζηεί αιινίσζε.
Β. ην δνρείν Β είλαη θαηάιιειν γηα ηελ απνζήθεπζε πδαηηθνύ δηαιύκαηνο
Mg(OH)2.
Γ. ην δνρείν Α είλαη θαηάιιειν γηα ηε θύιαμε πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΜnCl2
Γ. ην δνρείν Γ είλαη θαηάιιειν γηα ηελ απνζήθεπζε πδαηηθνύ δηαιύκαηνο HgSO4
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7.
Αλ ηα ηόληα Α+ θαη Β3- έρνπλ ηελ ειεθηξνληθή δνκή ηνπ επγελνύο αεξίνπ
αξγνύ (Ε = 18), ηόηε απηά αλήθνπλ:
Α. ζηελ ίδηα πεξίνδν θαη ζε δηαθνξεηηθή νκάδα
Β. ζηελ ίδηα νκάδα θαη δηαθνξεηηθή πεξίνδν
Γ. ζε δηαθνξεηηθή νκάδα θαη δηαθνξεηηθή πεξίνδν
Γ. ζηελ ίδηα νκάδα θαη ζηελ ίδηα πεξίνδν
8.
Σα ζεκεία ηήμεο θm/oC ησλ ρισξηδίσλ CsCl, RbCl, KCl, NaCl είλαη θ1, θ2, θ3
θαη θ4 αληίζηνηρα, κεηαβάιινληαη σο αθνινύζσο:
Α. θ1> θ2> θ3 > θ4
Β. θ1< θ2< θ3 < θ4
Γ. δελ είλαη δπλαηόλ λα ηελ πξνβιέςνπκε
Γ. θ1> θ4> θ2> θ3
9. Ζ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο αηκόζθαηξαο ηεο γεο νθείιεηαη θαηά θύξην ιόγν:
Α. ζην CO2
Β. ζηνπο CFCs
Γ. ζην CH4
Γ. ζην O3
10. Έλα άηνκν ελόο κνλντζνηνπηθνύ ζηνηρείνπ έρεη κάδα 5,15x10-23 g. Ζ ζρεηηθή
αηνκηθή κάδα (αηνκηθό βάξνο) ηνπ ζηνηρείνπ είλαη
Α. 12,0
Β. 31,0
Γ. 51,5
Γ. 85,5
11. ε πξόηππεο ζπλζήθεο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο (STP)
κε 3,0 L αεξίνπ F2 θαη παξάγνπλ

1,0
mol Br2 αληηδξνύλ
22,4

2,0
mol ελόο αεξίνπ πξντόληνο. Ο κνξηαθόο ηύπνο
22,4

ηνπ πξντόληνο είλαη:
Α. FBr3
Β. BrF2
Γ. Br2F3
Γ. BrF3
12. Ζ ζπλήζεο ζηνηρεηαθή θαηάζηαζε ηνπ θσζθόξνπ είλαη ηα ηεηξαηνκηθά κόξηα Ρ4.
Ο ρξόλνο εκηδσήο ηνπ ξαδηελεξγνύ ηζνηόπνπ 32Ρ είλαη 14,3 εκέξεο. Σα γξακκάξηα
πνπ απνκέλνπλ κεηά από 71,5 εκέξεο από 1 mol 32P4 είλαη:
Α. 1
Β. 2
Γ. 8
Γ. 4
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13. Σν ζσκαηίδην Υ πνπ παξάγεηαη θαηά ηελ ππξεληθή αληίδξαζε ζύλζεζεο ηνπ
εθαηνζηνύ πέκπηνπ ζηνηρείνπ (ράλην) 24998Cf + 157N → 206105E + X είλαη:
Α. αθηίλεο β
Β. λεηξόλην
Γ. αθηίλεο α
Γ. 58Co
14. Υξεζηκνπνηώληαο ηηο αθόινπζεο ηηκέο ελεξγεηώλ δεζκώλ (F - F = 155 kJ/mol,
Cl - Cl = 243 kJ/mol) θαη ηε ζεξκόηεηα ηεο παξαθάησ αληίδξαζεο,
5 F2(g) + Cl2(g)
2 ClF5(g)
Ho = -509,6 kJ
ππνινγίζηε ηε κέζε ηηκή ελέξγεηαο δεζκνύ ηνπ Cl – F ζε kJ/mol ζην ClF5.
Α. 610
Β. 234
Γ. 153
Γ. 351
15. Από ηελ πεηξακαηηθή κειέηε κηαο ρεκηθήο αληίδξαζεο ηεο κνξθήο:
Α + Β → πξντόληα
κε ζθνπό ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ λόκνπ ηαρύηεηαο, πξνέθπςαλ ηα παξαθάησ
απνηειέζκαηα:
[Α]/mol L-1
1
1
0,02
0,04
[B]/mol L-1
0,02
0,04
1
1
-3
-3
-3
-2
-1
-1
1,5
10
3
10
3
10
1,2
10
v /mol L min
Ζ ηάμε ηεο αληίδξαζεο είλαη:
Α. 1
Β.1,5
Γ. 2
Γ. 3
16. Σα ζπληαθηηθά ηζνκεξή κηαο νξγαληθήο έλσζεο (θπθιηθήο ή άθπθιεο) κε
κνξηαθό ηύπν C5H10 είλαη:
Α. 5
Β. 8
Γ. 9
Γ. 10
17. Καηά ηελ ειεθηξόιπζε πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ZnSO4 ζηελ
Α. θάζνδν εθιύεηαη πδξνγόλν θαη ζηελ άλνδν εθιύεηαη κνξηαθό νμπγόλν
Β. θάζνδν εθιύεηαη πδξνγόλν θαη ζηελ άλνδν εθιύεηαη SO2
Γ. θάζνδν εθθνξηίδεηαη ν Zn θαη ζηελ άλνδν εθιύεηαη SO2
Γ. θάζνδν εθθνξηίδεηαη ν Zn (ελαπνηίζεηαη Zn) θαη ζηελ άλνδν εθιύεηαη κνξηαθό
νμπγόλν
18. Μέζα από ειεθηξνιπηηθό ζηνηρείν κε ειεθηξόδηα ραιθνύ (θάζε έλα από ηα
νπνία έρεη κάδα 100 g) θαη πνπ πεξηέρεη πδαηηθό δηάιπκα CuSO4 δηέξρεηαη 0,1 mol
ειεθηξνλίσλ. Μεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο:
Α. νη κάδεο ησλ δύν ειεθηξνδίσλ παξακέλνπλ ακεηάβιεηεο.
Β. ε κάδα ηεο αλόδνπ γίλεηαη 103,2 g θαη ηεο θαζόδνπ 96,8 g
Γ. ε κάδα ηεο θαζόδνπ γίλεηαη 103,2 g θαη ηεο αλόδνπ 96,8 g
Γ. ε κάδα ηεο αλόδνπ γίλεηαη 101,6 g θαη ηεο θαζόδνπ 98,4 g
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19. Δληόο θιεηζηνύ δνρείνπ έρνπκε ζε ηζνξξνπία Ν2, Ζ2 θαη ΝΖ3, παξνπζία ζηεξενύ
θαηαιύηε, ε νπνία πεξηγξάθεηαη από ηελ αληίδξαζε:
Ν2(g) + 3H2(g)
2NH3(g) κε ΓΗ <0
Αλ εηζάγνπκε πνζόηεηα αεξίνπ ειίνπ (He) ζην δνρείν
Α. ε ζέζε ηεο ηζνξξνπίαο ζα κεηαηνπηζηεί πξνο ηα αξηζηεξά
Β. ε ζέζε ηεο ηζνξξνπίαο δελ ζα κεηαηνπηζηεί
Γ. ζα δηπιαζηαζηνύλ ηα mol αδώηνπ ζην κίγκα ηζνξξνπίαο
Γ. ε ζέζε ηεο ηζνξξνπίαο ζα κεηαηνπηζηεί πξνο ηα δεμηά
20. Μίγκα ησλ παξαθάησ νξγαληθώλ ελώζεσλ A, B θαη C ην επεμεξγαδόκαζηε κε
πεξίζζεηα ππθλνύ δηαιύκαηνο NaOH.
HO

COOH

CH3CH2CH2OH

HOOC

COOH

Σν ηειηθό απνηέιεζκα είλαη δηάιπκα πνπ πεξηέρεη
Α.
HO

COONa

CH3CH2CH2OH

NaOOC

COONa

COONa

CH3CH2CH2OH

HOOC

COONa

Β.
HO

Γ.
NaO

COONa

CH3CH2CH2ONa

NaOOC

COONa

COONa

CH3CH2CH2OH

NaOOC

COONa

Γ.
NaO

5

21νο ΠΜΓΥ – Β΄ΛΤΚΔΗΟΤ

10-03-2007

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ - Β΄ ΛΤΚΔΙΟΤ
Ογθνκεηξνύκε έλα δείγκα 20,0 mL όμηλεο βξνρήο, ην νπνίνλ απαηηεί γηα λα
εμνπδεηεξσζεί πιήξσο (λα θζάζεη ζην ηειηθό ζεκείν) 1,7 mL δηαιύκαηνο 0,0811 M
NaOH. Θεσξνύκε όηη ε νμύηεηα ηεο βξνρήο νθείιεηαη ζην ζεηηθό νμύ, H2SO4, πνπ
πεξηέρεη ην λεξό ηεο βξνρήο από ηα ιήκκαηα. Πξνζδηνξίζηε ηε ζπγθέληξσζε ηνπ
ζεηηθνύ νμένο (molarity) ζην λεξό ηεο όμηλεο βξνρήο.

1.

2. (Α) Με πδξνγόλσζε 3,9 g αθεηπιελίνπ παξνπζία θαηαιύηε ιεπθνρξύζνπ,
ιακβάλνπκε κίγκα αηζελίνπ θαη αηζαλίνπ. Ο αξηζκόο ησλ παξαγόκελσλ mol αηζαλίνπ
είλαη ηεηξαπιάζηνο ησλ mol ηνπ αηζελίνπ. Τπνινγίζηε:
(Α1) ηνλ όγθν δηαιύκαηνο πδξνρισξηθνύ νμένο κε pH = 0, πνπ απαηηείηαη γηα λα
αληηδξάζεη κε ςεπδάξγπξν θαη λα καο δώζεη ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα πδξνγόλνπ
γηα ηελ πδξνγόλσζε ηνπ αθεηπιελίνπ.
(Α2) ηε κάδα ηνπ KClO3 πνπ πξέπεη λα ζεξκάλνπκε (παξνπζία MnO2) γηα λα
πάξνπκε ην νμπγόλν γηα ηελ πιήξε θαύζε ησλ παξαγόκελσλ αεξίσλ.
(Β) Καηά ηε ζέξκαλζε 3,9 g αθεηπιελίνπ ζηνπο 127 0C κέζα ζε θιεηζηό δνρείν
παξνπζία θαηαιύηε απνθαζίζηαηαη ηζνξξνπία ζύκθσλα κε ηελ αληίδξαζε:
3C2H2(g)
C6H6(g)
Να ππνινγίζεηε ην πνζνζηό ζηα εθαηό ηεο κεηαηξνπήο αθεηπιελίνπ ζε βελδόιην,
γλσξίδνληαο όηη ε πίεζε ησλ αεξίσλ ζηελ θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο είλαη 22,14 atm θαη
ε ππθλόηεηά ηνπο ρ = 36,9 g L-1.
(Γ) Δάλ ην αέξην πνπ ζρεκαηίδεηαη θαηά ηελ αληίδξαζε 66 g αλζξαθαζβεζηίνπ κε
λεξό, δηαβηβαζζεί κέζα από όμηλν δηάιπκα ζεηηθνύ πδξαξγύξνπ θαη ην πξντόλ πνπ
πξνθύπηεη νμεηδσζεί κε όμηλν δηάιπκα δηρξσκηθνύ θαιίνπ, ηόηε παξάγεηαη νμηθό νμύ.
Θεσξνύκε ηηο αληηδξάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα, όηη είλαη πνζνηηθέο. Να γξάςεηε ηηο
ζρεηηθέο αληηδξάζεηο θαη λα ππνινγίζεηε ηα g νμηθνύ νμένο πνπ παξάγνληαη.

3. Δληόο θιεηζηνύ δνρείνπ θαη ζε δεδνκέλε ζεξκνθξαζία έρνπκε ηελ αληίδξαζε ζε
θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο:
CO2(g) + H2(g)
CO(g) + H2O(g)
ηεο νπνίαο ε ζηαζεξά ηζνξξνπίαο είλαη ίζε κε 1. Πξνζδηνξίζηε:
Α. ην πνζνζηό ζηα εθαηό ηνπ CO2 πνπ κεηαζρεκαηίδεηαη ζε CO, όηαλ αξρηθά
αλακίμνπκε 1 mol CO2 κε 5 mol H2.
B. ηελ αλαινγία όγθσλ CO2 θαη H2 πνπ ζα πξέπεη αξρηθά λα αλακίμνπκε, ώζηε λα
αληηδξάζεη ην 90 % ηεο αξρηθήο πνζόηεηαο πδξνγόλνπ (ζηελ ίδηα ζεξκνθξαζία).
4. Έλα πέηξσκα άθζνλν ζηε ρώξα καο, αιιά πνιύ πεξηνξηζκέλν ζηνλ πιαλήηε, είλαη
ν βσμίηεο, από ηνλ νπνίν παξάγεηαη ην αινπκίλην (αξγίιην). Ζ παξαγσγή κεηαιιηθνύ
αξγηιίνπ από ηνλ βσμίηε παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ Διιάδα. Με
πξώηε ύιε ηνπο βσμίηεο Παξλαζζνύ (κίγκα έλπδξσλ νμεηδίσλ ηνπ αξγηιίνπ,
AlOx(OH)3-2x 0<x<1) παξάγεηαη κεηαιιηθό αξγίιην ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο
“Αινπκίλην ηεο Διιάδνο”, ζηνλ Άγην Νηθόιαν Βνησηίαο.
Α) Ζ κεηαιινπξγία ηνπ αξγηιίνπ πεξηιακβάλεη δύν βαζκίδεο:
(i) Πξώηε βαζκίδα (Μέζνδνο Bayer): Ζ βαζκίδα απηή πεξηιακβάλεη ηελ παξαιαβή
θαζαξήο αινπκίλαο (Al2O3) από ηνλ βσμίηε (ε ζπλήζεο ηππηθή ζύζηαζε ηνπ βσμίηε είλαη

Al2O3 40-60%, H2O 12-30%, SiO2 1-15%, Fe2O3 7-30%, TiO2 3-4%, F, P2O5, V2O5,
6
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θ.ά.., 0,05-0,2%). Καηά ηε κέζνδν απηή ζπκβαίλεη δηαιπηνπνίεζε, όηαλ
πξαγκαηνπνηεζεί:
 θαηεξγαζία κε πδαηηθό δηάιπκα NaOH,
 απνκάθξπλζε ησλ αδηάιπησλ πξνζκίμεσλ,
 θαηαβύζηζε Al(OH)3, θαη
 πύξσζε ζηνπο 1200 oC.
πκπιεξώζηε ηηο παξαθάησ αληηδξάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα θαηά ηελ πξώηε
βαζκίδα:
Al2O3 + HO- +

……

 [Al(OH)4(H2O)2]-

Fe2O3 + HO- 

……

TiO2 + HO- 

……

SiO2 + HO-  SiO32- +
SiO32- +

……

[Al(OH)4(H2O)2]- 
Al(OH)3

……

 CaSiO3

…… 

 Al2O3 +

+ HO- + H2O

……

ii) Γεύηεξε βαζκίδα (Μέζνδνο Héroult-Hall): ηε βαζκίδα απηή ιακβάλεηαη
κεηαιιηθό Al κε ειεθηξόιπζε ηεγκέλνπ κίγκαηνο πνπ απνηειείηαη από 2-7 % Al2O3, 5 %
CaF2, 8-10 % AlF3 θαη 78-85 % θξπόιηζν, Na3[AlF6], ζηνπο 940-960 oC, ππό αηκνζθαηξηθή
πίεζε θαη κε ειεθηξόδηα γξαθίηε. πκπιεξώζηε ηελ θύξηα αληίδξαζε ηεο ειεθηξόιπζεο:

Al2O3

+ C(άλνδνο)  Al + CΟ2

Δπεηδή ν θξπόιηζνο είλαη έλα κάιινλ ζπάλην νξπθηό παξαζθεπάδεηαη ηερλεηά.
πκπιεξώζαηε ηελ παξαθάησ αληίδξαζε παξαζθεπήο ηνπ θξπνιίζνπ:

HF + Al(OH)3 + NaOH  Na3AlF6 +

……

Β) Καηά ην έηνο 2000 ε παξαγσγή ζην παξαπάλσ εξγνζηάζην ήηαλ 690.300 tn
Al(OH)3, 668.000 tn θαζαξήο αινπκίλαο (Al2O3) θαη 160.000 tn αξγηιίνπ (Al). Γηα
ηελ παξαγσγή ελόο ηόλνπ θαζαξήο αινπκίλαο απαηηνύληαη 2,2 tn βσμίηε, 0,03 tn
NaOH, 0,1 tn CaCO3, θαη 250 kWh ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Γηα ηελ παξαγσγή ελόο
ηόλνπ αξγηιίνπ απαηηνύληαη 1,92 tn θαζαξήο αινπκίλαο, 0,36 tn γξαθίηε, 0.017 tn
θξπόιηζνπ θαη 13.300 kWh ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
i) Τπνινγίζηε ηηο παξαθάησ πνζόηεηεο, πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ παξαγσγή ελόο
ηόλνπ αξγηιίνπ (Al):
 Βωμίηεο (tn):


NaOH (tn):



CaCO3 (tn):



ειεθηξηθή ελέξγεηα (kWh):

ii) Τπνινγίζαηε ηελ απόδνζε ζηα εθαηό ηεο ειεθηξόιπζεο:
7
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iii) Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ θαηαλαιώλεηαη παξάγεηαη από ηελ θαύζε ιηγλίηε. Ζ
παξαγόκελε ζεξκόηεηα (θαηά κέζν όξν γηα ηνπο ειιεληθνύο ιηγλίηεο: ζεξκηθή
απόδνζε = 10 kJ ζεξκόηεηαο /g ιηγλίηε) κεηαηξέπεηαη ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα κε
απόδνζε 30%.
Γηα ηελ παξαγσγή ελόο ηόλνπ αξγηιίνπ (Al) λα ππνινγίζεηε (α) πόζνη ηόλνη ιηγλίηε
απαηηνύληαη θαη (β) πόζνη ηόλνη δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα απειεπζεξώλνληαη ζηελ
αηκόζθαηξα, αλ ε %πεξηεθηηθόηεηα ζε άλζξαθα ησλ. ιηγληηώλ είλαη 60% w/w;
(1 W = 1 J.s-1. Αηνκηθά Βάξε: Al=27, C=12, O=16).
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ENΩH EΛΛHNΩN XHMIKΩN ηει. 210-38 21 524

Υώξνο κόλν γηα ηνπο Βαζκνινγεηέο Β΄Λπθείνπ
21νπ ΠΓMX (10-03-2007)
Eπώλπκν - Όλνκα βαζκνινγεηή:
ρνιείν - ηειέθωλν:
1ν ΜΔΡΟ:

Eξωηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο

Οξζέο απαληήζεηο x 2 =

.......... =

. . . . . . . / 40 βαζκνί

:

2ν MEPO: Πξνβιήκαηα
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

.................. /
.................. /
.................. /
.................. /
……………/
……………/
…………../
……………/

YNOΛO:

/60

ΣΔΛΙΚΟ ΒΑΘΜΟ :

10

/100

