ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗΣ
3.1. ∆ίνονται τα παρακάτω διαγράµµατα που έχουν το "χρόνο" στον άξονα των x :

Αντιστοιχίστε τα µε το µέγεθος που περιµένετε να βρίσκεται στον άξονα των ψ :
1. Τη µάζα µιας φιάλης που περιέχει κοµµάτια Zn που αντιδρούν µε διάλυµα HCl.
2. Τη µάζα του MnO2 που καταλύει τη διάσπαση Η2Ο2.
3. Τον όγκο του CO2 που παράγετα όταν αντιδράσουν κοµµάτια CαCO3 µε διάλυµα HCl.
4. Τη συγκέντρωση του COCl2 που διασπάται σε υψηλή θερµοκρασία σε CO και Cl2.
3.2. Σε ένα διαγώνισµα χηµείας τέθηκε µια ερώτηση που περιείχε την υποθετική αντίδραση :
2A(g) + B(g) → Γ(g).
Στο ερώτηµα "ποια επίδραση θα έχει ο διπλασιασµός της συγκέντρωσης του Α στην ταχύτητα
της αντίδρασης", ένας µαθητής έγραψε ότι η ταχύτητα θα τετραπλασιαστεί και δεν πήρε
κανένα βαθµό. Πώς θα εξηγούσατε στο µαθητή γιατί πήρε µηδέν ;
3.3. Η αντίδραση Α → Β είναι πρώτης τάξης. Η αρχική συγκέντρωση Α είναι 1Μ και όταν η
συγκέντρωση του Α γίνει 0,2Μ η ταχύτητα της αντίδρασης είναι 0,2 Μ/s.
α. Να υπολογίσετε τη σταθερά ταχύτητας.
β. Να σχεδιάσετε το διάγραµµα της συγκέντρωσης του Α σε συνάρτηση µε το χρόνο.
γ. Να σχεδιάσετε το διάγραµµα της ταχύτητας της αντίδρασης σε συνάρτηση µε τη
συγκέντρωση του Α.
3.4. Το ΝΟ αντιδρά µε το Η2 σύµφωνα µε την εξίσωση : 2ΝΟ(g) + 2H2(g) → N2(g) + 2H2O(g)
Αν ο πιθανότερος µηχανισµός της αντίδρασης είναι :
2NO(g) + H2(g) → N2O(g) + H2O(g) (αργή)
N2O(g) + H2(g) → N2(g) + H2O(g) (γρήγορη)
α. Ποια είναι η έκφραση του νόµου ταχύτητας για την αντίδραση ;
β. Ποια είναι η τάξη της αντίδρασης ως προς το ΝΟ, ως προς το Η2 καθώς και η ολική τάξη
της αντίδρασης ;
3.5. Για την αντίδραση
2Α(g) + Β(g) → 2Γ(g)
βρέθηκαν τα εξής αποτελέσµατα στις ίδιες συνθήκες :
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α. Να βρεθεί η τάξη και ο νόµος ταχύτητας της αντίδρασης.
β. Να υπολογισθεί η σταθερά ταχύτητας της αντίδρασης.
γ. Σε δοχείο χωρητικότητας 10L εισάγονται 4mol Α και 2mol Β. Σε ποιο ποσοστό θα έχει
µειωθεί η ταχύτητα, όταν έχει παραχθεί 1 mol Γ ;

3.6. Σε κενό δοχείο όγκου 1L εισάγονται 208,5g ΡCl5 και θερµαίνονται στους 227οC, οπότε ο
PCl5 αρχίζει να διασπάται σύµφωνα µε την εξίσωση : PCl5(α) → PCl3(α) + Cl2(α).
Σε ∆t = 2min βρέθηκε ότι η µέση ταχύτητα διάσπασης ήταν 0,05 mol/(L . min).
Να βρεθεί η πίεση στα τοιχώµατα του δοχείου στο τέλος των 2min.
3.7. Σε κενό δοχείου όγκου 1L εισάγονται 0,4mol Η2 και 1mol ατµών Ι2, οπότε αρχίζουν να
αντιδρούν, σε σταθερή θερµοκρασία, σύµφωνα µε την απλή στοιχειοµετρική εξίσωση :
Η2(g) + I2(g) → 2ΗΙ(g).
Αν κατά την έναρξη της αντίδρασης η ταχύτητα αυτής είναι υ = 5 . 10−3 mol . L−1 . s−1,
να βρεθεί η ταχύτητα της αντίδρασης στις εξής περιπτώσεις :
α. Όταν έχουν αντιδράσει 0,2 mol Η2.
β. Όταν έχουν παραχθεί 0,6 mol ΗΙ.
3.8. Σε κενό δοχείο όγκου 2 L εισάγονται 1,2mol Η2 και 1mol Cl2, τα οποία αρχίζουν να
αντιδρούν, µε σταθερή θερµοκρασία, σύµφωνα µε την απλή χηµική εξίσωση :
Η2(g) + Cl2(g) → 2HCl(g).
Αν ο µέσος ρυθµός µεταβολής της συγκέντρωσης του Η2 κατά τα 2 πρώτα min από την
έναρξή της είναι 2,5 . 10−3 mol . L−1 . s−1 :
α. Να υπολογιστούν οι συγκεντρώσεις των Η2, Cl2 και HCl, 2min µετά την έναρξη της
αντίδρασης.
β. Να βρεθεί πόσες φορές έχει ελαττωθεί η ταχύτητα της αντίδρασης, σε σχέση µε την αρχική,
2min µετά την έναρξη της.
3.9. Αναµιγνύουµε 200mL διαλύµατος ΗΙΟ3 0,3Μ µε 200mL διαλύµατος H2SO3 0,3Μ, οπότε στο
διάλυµα ∆ που προκύπτει πραγµατοποιείται η αντίδραση :
ΗΙΟ3(aq) + 3H2SO3(a) → ΗΙ(aq) + 3H2SO4(aq),
µε αρχική ταχύτητα υ = 1,8 . 10−5 mol/L . s.
Η αντίδραση πραγµατοποιείται µε τον ακόλουθο µηχανισµό :
ΗΙΟ3(aq) + H2SO3(aq) → ΗΙΟ2(aq) + H2SO4(aq) (αργό στάδιο)
ΗΙΟ2(aq) + 2H2SO3(aq) → ΗΙ(aq) + 2H2SO4(aq) (γρήγορο στάδιο)
Να βρεθούν :
α. Η σταθερά της ταχύτητας για την αντίδραση.
β. Η συγκέντρωση του διαλύµατος ∆ µετά το τέλος της αντίδρασης για κάθε µια από τις ενώσεις
που περιέχει.
3.10. Σε κενό δοχείο όγκου 2L εισάγονται 14,6g ισοµοριακού µίγµατος Η2 και Cl2. Το µίγµα
θερµαίνεται αρχικά, οπότε πραγµατοποιείται η απλή αντίδραση :
Η2(g) + Cl2(g) → 2HCl(g),
κατά τη διάρκεια της οποίας διατηρούµε σταθερή τη θερµοκρασία. ∆ιαπιστώθηκε ότι µετά
από 20s έχουν ελευθερωθεί 5,28 kcal και µετά από 40s από την έναρξη της αντίδρασης
έχουν ελευθερωθεί ακόµα 1,76 kcal. Αν δίνεται ότι η ενθαλπία σχηµατισµού του HCl είναι ίση
µε −22 kcal/mol και η σταθερά της ταχύτητας της αντίδρασης 5 mol−1 . L . s−1, να βρεθούν :
α. Τα mol του HCl που έχουν παραχθεί µετά από 20s και µετά από 40s από την έναρξη της
αντίδρασης.
β. Η ταχύτητα της αντίδρασης µετά από 20s και µετά από 40s από την έναρξή της.
γ. Να γίνει η γραφική παράσταση της συγκέντρωσης του Η2 και του HCl σε συνάρτηση µε το
χρόνο.
Όλα τα ποσά θερµότητας µετρήθηκαν στην ίδια θερµοκρασία.

