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1. Σε κεν6 δo1εio αιαΘερo0 oγκoυ ειoαγovται
oριoμθνεg πoooτητεq των αερlων A και B και
πραγματoπoιε[ται η αντiδραοη

2Aιrl + B(c) ) 2Γig) + 3Δ191 0.6
Τo διπλανo διαγραμμα παpιαιανει τιg καμπiλεg
αvτiδραοηq για δ0o απo τιg oυο'[εg πoυ
oυμμετ€1oυν αιηv αιrιiδραοη.
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α) Να εξηγηoετε σε πoια oυoiα αναQ6ρεται η

κdΘε καμπ0λη.

β) Nα o1εδιαoετε τιq καμπJλεq αντiδραoηq τωv
αΜων δ0o oυoιιilν τηq αντ[δραoηq

γ) Nα υπoλoγlσετε για τo 1ρoνικ6 διααιημα
0 - 100 sec

i) τη μθoη τα10τητα τηg αντ[δραοηg
ii) τo μ6oo ρυΘμo κατανιiλωoηq τoυ αερloυ A
δ) Nα υπoλoγlσετε τηv τα10τητα τηq αvτlδραoηg
τη xρoνικη oτιγμη t1
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2. Τo διπλαν6 διαγραμμα παριοταvει τιq
καμπ0λεq αvτlδραοηg yια τα α€ρια A, B

και Γ πoυ oυ μμετθxoυν oε μια 1η μικη
αvτiδραoη η oπoiα πραγματoπoιεlται oε
δo1εlo αιαΘερoιi oγκoυ και oε oταΘερη
Θερ μoκραo[α.
α) Η 1ημικη εξloωoη πoυ παριαtανει την
αvτlδραoη αυτη εlναι:
i) B + 2Γ Ξ3A
ii) 28 + Γ -2A
iii) B + 2Γ -l 3Α
iν) B + 2Γ --> ΖA
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β) Nα εξηγηοετε τι ε[δoυq μεταβoλη παρoυoιαζει η oυvoλικη πlεoη oτo δo1εio κατα τη

διdρκεια τηg αιrriδραoηg.

γ) Πoια η ταx0τητα τηg αvιiδραοηg μετα τη 1ρoνικη αrιγμη t=1-0 min

δ) H καμπ0λη (1) παριoταvειτηv καμπ0λη αντ[δραoηq μιαq απ6 τιq oυοlεg τηg αvτiδραoηg
oταν η αιrclδραση πραγματoπoιηΘεi oε δια$oρετικθg oυvθηκεg. Πoιoζ απo τoυg παρακατω
παραγoντεg, πoυ επηρεαζoυv τηv τα10τητα, θχει μεταβληΘεi;
i) Ελατιωoη τηg Θερμoκραoiαq (V αrαθ) ii) Ελαrιωoη τoυ oγκoυ τoυ δo1εioυ (Τ ο'ταΘ)

iii) Πρooθη κη καταλ0τη.



3. To δ ιπλανo διαγραμμα παριαεαvειτην
καμπ0λη αvτlδραoηg μιαq oυolαg A oε δ0o
δια$oρετικ€g θερμoκραolεg Θ1 κ Θ2. Nα
εξηγηoετε πoιεg απo τιg επ6μενεg προτ<ioειg

εlναι oωoτ6q κ πoιεq λαvΘαoμ6νε9.
α) Η oυolα A εivαι αvτιδριilν.

β) Η τα1Jτητα τηg αντ[δραoηq ε[ναι μθγιαcη
κατd τηv 6ναρξη τηq.

γ) oε Θερμoκραoiα Θ2 η μ6oη τα10τητα τηq

αντlδραoηg oτo xρovικ6 διααrημα 0-10 min
ε[ναι 0,1 M/ min
δ) ΓιατιgΘερμoκραoiεgΘ1 oCκαι Θ2 oCιοx0ειoτι

ε) Ei,vαι δυvατ6ν να ιο10ει 6τι θ1'C = ( Θ2 + 10 ) 'C
Θ2>ΘL


