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 Ε.Λ.  ΠΕΙΡΑΙΑ Α 

Τµήµα ……. Τest ΧΗΜΕΙΑΣ  

Ονοµατεπώνυµο: ............................................................... Πειραιάς                 /2003       

 

 

Καλή Επιτυχία 

∆ιον. Μάργαρης 

 

1) Ποια από τις παρακάτω είναι η σωστή θερµοχηµική εξίσωση καύσης του C3Η8 σε 

πρότυπη κατάσταση; 

i) C3Η8(g) + 5Ο2(g)  " 3 CΟ2(g) + 4 Η2Ο(g)   ∆Η°c = - 2220kJ 

ii) C3Η8(g) + 5Ο2(g)  " 3 CΟ2(g) + 4 Η2Ο(;)   ∆Η°c = - 2220kJ 

iii) C3Η8(g) + 5Ο2(g)  " 3 CΟ2(g) + 4 Η2Ο(;)   ∆Η°c = + 2220kJ 

Εξηγείστε γιατί απορρίπτεται τις άλλες δύο εκδοχές. 
Μονάδες 3+4+4=10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ∆ίνεται η θερµοχηµική εξίσωση, σε πρότυπη κατάσταση:  

Ν2(g)  +  3Η2(g)   →   2ΝΗ3(g) + 22 kcal 

Ποια πρόταση είναι σωστή: 

i) H ενθαλπία σχηµατισµού της ΝΗ3, στους 25 °C, είναι   22kcal/mol    

ii) Η ενθαλπία των προϊόντων είναι µεγαλύτερη αυτής των αντιδρώντων. 

iii) Για την ΝΗ3  ∆Η°f= -22kcal/mol 

iv) Kατά τον σχηµατισµό 2mol ΝΗ3 εκλύονται 22kcαl. 
Μονάδες 3 

3) ∆ίνεται σε ορισµένες συνθήκες ότι: 

Η2SΟ4(αq) + 2ΝαΟΗ(αq) " 2Να2SΟ4(αq) + 2 Η2Ο(;)   ∆Η= - 114kJ. 

i) Ποια η ενθαλπία εξουδετέρωσης; 

ii) Πόση θερµότητα παράγεται αν σε 2L διαλύµατος Η2SΟ4  0,6Μ ρίξουµε περίσ-

σεια διαλύµατος ΝαΟΗ, ώστε να έχουµε πλήρη εξουδετέρωση; 
4+3=7 
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ο
 Ε.Λ.  ΠΕΙΡΑΙΑ B 

Τµήµα   BΘΕΤ Τest ΧΗΜΕΙΑΣ  

Ονοµατεπώνυµο: ............................................................... Πειραιάς                 /2003       

 

 

Καλή Επιτυχία 

∆ιον. Μάργαρης 

 

1) ∆ίνεται ότι:   

    ΗCΙ(αq) + ΝαΟΗ(αq) " ΝαCΙ(αq) + Η2Ο(;)   ∆Η°n = - 57kJ. 

i) Ποια η ∆Η°n  της αντίδρασης:     

   ΗΝΟ3(αq) + ΝαΟΗ(αq) " ΝαCΙ(αq) + Η2Ο(;)    

ii) Η ∆Η°n  της αντίδρασης:  ΗCΝ(αq) + ΝαΟΗ(αq) " ΝαCΝ(αq) + Η2Ο(;)   είναι: 

α) -57kJ/mο;          β)  -70kJ/mο;             γ) -11kJ/mο;. 
Να δικαιολογήστε τις απαντήσεις σας.  

Σας δίνεται ότι το  ΗCΙ και το ΗΝΟ3 είναι ισχυρά οξέα, ενώ το ΗCΝ ασθενές. 
Μονάδες 8 

 

 

 

 

 

 

 

2) ∆ίνεται η θερµοχηµική εξίσωση  (σε πρότυπες καταστάσεις): 

Η2SΟ4(αq) + 2ΚΟΗ(αq) " 2Κ2SΟ4(αq) + 2 Η2Ο(;) + 114kJ. 

Ποια πρόταση είναι σωστή: 

i) Η πρότυπη ενθαλπία εξουδετέρωσης είναι -114kJ/mο;. 

ii) Η πρότυπη ενθαλπία εξουδετέρωσης είναι -57kJ/mο;. 
iii) Η παραπάνω αντίδραση είναι ενδόθερµη. 

iv) Κατά την εξουδετέρωση 1mο; ΚΟΗ από Η2SΟ4 παράγεται θερµότητα 114kJ. 
Μονάδες 4 

 

3) Αν οι πρότυπες ενθαλπίες  σχηµατισµού του CΟ και του CΟ2 είναι -110kJ/mο; και  

-393kJ/mο; αντίστοιχα, να βρείτε: 

i) την πρότυπη ενθαλπία της αντίδρασης CΟ(g) + 1
1
2
 Ο2(g) " CΟ2(g)  

ii) Πόση θερµότητα παράγεται κατά τη καύση 7g CΟ; 

∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες Αr (AB)  του C=12 και του Ο =16. 
Μονάδες 8 

 


