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¶εκπεΗ 1

Α. ξ ενÝργεια ενεργσποßησηò τηò στοιχειþδουò αντßδρασηò CO + Νo2 --*CO2 + ΝΟß σττlν αÝρια φÜση μετρÞθηκε 1Ι6 kJ mοΓl.
α) ΔεδΟμÝνων Των ενθαλτηþν σχηματισμοý üλων των συμμετεχüντων ευþm
υπολογßστε την ενÝργευι ενεργοποßησηò π1ò αντßστροφηò αντßδρασηò.

ΔΗº,rrr(CΟ)= -||0.525 ΚΙ mol-|, ΔΗl,Ζιε (ffQ )=+3 3.18 Η mοt-\

ΔΗß,», (COr)=-393.509kI mol-\ , ΔΗß,Ζιε(ß/οl=α9g .25κι mol-|
b) ΣχεδιÜστε τη συντεταγμÝνη τηò αντßδρασηò για τη συγκεκριμÝιη δεργασßι ι
ΠερΙγρÜψΤε σ¹μαΤΙΚÜ την επßδραση τηò προσθÞκηò καταλýτη στο «ßοrηιια. Σε **
μεγÝθη, και με ποιον τρüπο θα εΖηδρÜσει η κατÜλυση;
Β, ΘεωρÞστε αντßδραση για πιν οποßα η εξÜρτηση του συντελεστÞ ταμτηπò
απü τη θερμοκρασßα εßναι γνωστü üτι ακολουθεß Arrhenius σιτμτεΡφορÜ Να

κατασκευαστεß σι,ιγκεντρωτικü, ποιοτικü διÜγραμμα του εκθεπκοý üρου 
""r( #)

συναρτÞσει τηò θερμοκρασßαò Τ, αν η αρχιιcÞ ενÝργεια ενεργοποßηστlò τηò
ανΤßδρασηò εßναΙ 60 kJ mol-l και τη μειþσουμε στα 40 και εν σιιγεχεßα στα 20 kJ
mol-'. Με ποιον τρüπο θα μποροýσε να ετπτευχθεß κÜτι τÝτοιο;

ß
¶εr«rεrr2d

Η χημιtòÞ αντßδραση 2Νο + οΖ ----) 2ΝΟ2, μπορεß να σιτντελεßται στην
αÝρια φÜση μÝσω ενüò απü τουò ακüλουθουò τρειò μηχανισμοýò, χωρßò ακüμα να Ýχει
διατπστωθεß ποιοò εßναι ο σωστüò:

α. 2ΝΟ € ΝΖΟΖ

ΝΖοΖ + οΖ "/9rΖΝο,

ΝΟ+οΖ€Νοι
ΝΟ: + Νο 'ξ»ΖΝο,



Κι

Ο: Ξ* ΟΖ + Ο
ΚΖ

Κι

Ο + οι ------+ 2 οΖ,

να βρεθεß η Ýκφραση τηò ταχυτηταò διÜσπασηò του üζοντοò με ατν βοÞθε,α τηò

προσÝγγισηò ττιò στÜσιμηò κατÜστασηò. Δεßξτε üτι ο μηχανισμüò αυτüò εßναι

σýμφωνοò με την παρατÞρηση üτι η αντßδραση εßναι δαητÝραò τÜξεωò ωò,εροò το

üζον και ετπβραδýνεται απü την παρουσßα του μοριακοý οξυγüνου. Να περιγραφαιßν

οι δομÝò των μεταβατικþν καταστÜσεων και για τιò δýο αντιδρÜσειò.

¶»κτππ 4

Να προτεßνετε την δομÞ τηò μεταβαπκÞò κατÜστασηò για τιò αντιδρÜσειò:

F+CH3Br 9 CH:F+Br

F+CH3Br ) CHs+BrF

F + CHr:gHCHzBr 9 CHz:CHCHzF + Br

cis-NO2CH:CHNOz ) trans-NOzCH:CFINOz

¶εκπτπ5
Σε Ýνα ατμοσφαιρικÜ μολυσμÝνο περιβÜλλον απü οξεßδια του αζþτου, παρουσßα

τÞτακοý φωτüò, συντελεßται η ακβλουθη κυκλτκÞ διεργασßα αντιδρÜσεων, η οποßα

πχÝωò φθÜνει σε κατÜσταση ισορροπßαò: 
,,_

ΝοΖ + hv _-§} Νο + ο
oz+o-Ýor

No+Or-ÝNoz+ οΖ



χρησιμοποιþνταò την προσÝγγιση στÜσιμηò κατÜστασηò, εκφμßιωπ tησυγκÝντρωστι του üζοwοò σιιναρτÞσει των συγκεντρþσεων Νο2 και Νο.

¶rkrππ 6

Θ ΥποθÝτονταò üτι τα μüρια του Η2 συμπεριφÝρονται
διαμÝτρου 2.7 λ και μοριακÞò μÜζαò 2 ιπ,,υπολογßστε τιò
μÞκοò τηò ελεýθερηò διαδρομÞò των μορßων του Η2 θα εßναι
10 Ιζm, στουò 25 'C και στη συνÝχεια προσδιορßστε το
μεσολαβεß μεταξý δýο κροýσεων.

Θ Σε δοχεßο σταθεροý üγκου εισÜγεται και αποθηκεýεται συγκεκριμΑη Ζτοσοατπ
αερßου, Τι επßδραση αναμÝνεται να Ýχουν στην ελεýθερη διαδρομÞ των μopirιrv

α) Η αýξηση ττlò θερμοκρασßαò του δοχεßου (Δεν προκαλεßται θερμιηl &Ýοποη)
b) Η προσθÞκη περαιτÝρω ποσüτηταò αερßου (αýξηση τηò πßεσηò)

Θ Η εφαρμογÞ τηò Θεωρßαò των Κροýσεων δεν μπορεß να προβ¸ψει σòιτσαß το
συντελεσττ1 ταχβτηταò διμοριακþν αντιδρÜσεων.

α) Που οφεßλεται η αποτυμα τηò;

b) Με ποιουò τρüπουò μπορεß κανεßò να αυξÞσει την ταχβτητα μßαò διμοριακιlò
αντßδρασηò; Εξηγεßστε.

σαν σιÜηρßξ σφφξ
πιÝσειò στò οmýη π

700 pm,l0 mm,l rπ ι ι
χρονικü δυßστιμια m

,º

t

I

ι
ß

ι

ß

¶ετππ 7

Για την αντßδραση:

ΙΗ + Brz ----+ HBr + Br
α) ΣχεδιÜστε τη δομÞ του ενεργοποιημÝνου συμπλüκου που σχηματßζεται.
b) ΣχεδιÜστε ττιν κÜτοψη τηò δυναμιι,οlò ενεργειακιßò ετπφÜνειαò τηò
χαρακτηρßσατε το εßδοò τηò ευθεßαò..και τηò αντßστροφηò διεργασßαò. Αναλýστε.
c) Πþò θα μποροýσε να επιταχυνθεß η ευθεßα διαδικασßα ;d) Τι επδραση θα εßχε στο συντελεστÞ ταχβτηταò τηò αντßδρασηò
χρησιμσποιοýνταν το ισüτοπο 2Η. Εξηγεßστε.

και

¶ειωrr8
ΠειραματικÜ Ýχει.βρεθεß üτι η εξÜρτηση ηò σταθερÜò ταχυτηταò μιαò χημικÞòαντßδρασηò απü την θερμοκρασßα μπορεß να ακολουθεß τιò παρακÜτω καμΖηßλεò:



(β)

)

l. Σε τι εßδουò αντιδρÜσειò αντιστοιχοýν οι παραπÜνω τρειò καμηßλεò;
2. Δþστε απü Ýνα παρÜδειγμα αντßδρασηò για κÜθε περßπτωση.

¶εr<rπrr 9

Στο σχÞμα φαßνεται το διÜγqαμμα ισοýψþν καμπυλþν φ§ διτναμΕΦ
εν εqγε ιακÞ ò επ ιφÜν ε αò ¾ α τη θ εqμοουδÝτεqη αντ ßδqαση

Br + CΗη 
--+ 

HBr + CHs.

Η κλßμακατηò ενÝgγειαò
εßναι πqοσεγγιστικÞ σε

μονÜüεò kf mol-t

η

ßß)
ßßß)

R"," (Α)

ΑναφÝqατε αν πòιüκειται για ελκτικÞ Þ απωστικÞ επιφÜνειτα.
Εξηγεßστε.
ΣχεδιÜστε τη δομÞ του ενεQγοποιημÝνου συμπλüκου.
Πþò εξαqτÜτατ η πιθανüτητα τηò αντßδQασηò απü τη δονητικÞ
ενÝφγεια του δεσμοý C - Η και πþò απü την κινητικÞ ενÝqγεια
του ατüμου Br;
Πþò θα επτταχýνατε την αντßστqοφη αντßδqαση;ßν)



¶ειωη 10

Η θερμιιòÞ δýαταστ1 τ(τ CHzDCHzBr συμβαßνει μÝσω των

αντιδρÜσεων:
+

_j
ι+

1) ΣχεδιÜστε τιξ συlπεταγμÝ,τεò των αντιδρÜσεων και τιò δομÝò των

ενεργοrßοιημþων σιΙ}ιΙτ}üκων για τα δýο μονοπÜτια τηò αντßδρασιlò,

2)ΠοιοεκτωνδýομονοπατιþντιlòαντßδρασηòεßναιταχýτεροκαιγιαÞ

CHzDCHzBr

CHD=CHz + HBr

CHz=CHz + DBr

(1)

Q)
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ΗρÜιιλεη,ααΕßφ

ΠαπεπιΣτΗΜιο ΚΡΗτΗΣ - TvιHλdA ΧΗΜΕιΑΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ,ΦΤΣΙΚοΧΗΜΕΙΑ Ιν,

Θπνι,η, 1
α.

η ΠεqιγqÜι|πε

κqοýσεων.

ßß) οqßσατε ποιοτικÜ την Ενεqγü ΔιατομÞ Κqοýσηò και την Ελεýθεqη Ιιαδρqπ[

(ΑναφÝqατε τιò μονÜδεò μÝτqησηò τουò)

b. β%}

ß) οqßσατε τη διαφοqÜτÜξηò καιΜοòιιακüτηταò μιαò αντßδqασηò.

ßß) Τι πληqοφοαßεò λαμβÜνονται απü την ΤÜδη μßαò αντßδqασηò και τι ατý τη

Μοqιακüτητα.

c. (5%)

ΠεqιγqÜι|πε με παqαδεßγματα ºα χαqακτηqιστικÜ στÜüια μßαò Αλυσιδατττlò

αντ ßδqαση ò και αν αφÝqατ ε παq αδε φ ματα αλυσιδωτþν αντ ιδqÜσεαιν,
(10 γ")

d.

πεqιγqÜψτε σχηματικÜ την επßδqαση καταλýτη στη συντεταγμÝνη ,Γηò αντßδqασηò

και στον τqüπο εξÜQτησÞò του συντελεστÞ ταχýτηταò τηò αντßδqασηò απü τι
θεqμοκqασßα (Κ(Τ)).

Θπνιη 2 (Σýνολο 25 ο/ο'

Το ακüλουθο μηχανιστικü σýμα πεqιγqÜφει τα στοιχεþδη στÜδια τηò

διÜσπασηò του διßωδο-αιθανßου πQοò σχηματισμü μοqιακοý ιωδßου,

(Σýνολο 2Ιß *Ι
βψ

τουò παριÜγοντε ò απü τουò οποßουò εξαqτÜται η σιιβýπFα

1. ICH2CH2I 
Κ' » ÝΗριτrι + ;

ICH2CH2I + , 
Ο' , Ι2 + ÝΗròιιrι

.|ò.'
CH2CH2I H'C=CH, + Ι

.rk"
Ι+Ι =, ß2

[NJ

2.

ηJ.

4.



ΗρÜκΛετ, 2ΟýΤΗΤ,Πρ

β%}
ß) ΑναφÝqατε το εßδοò συσχÝτισηò των αντιδòιÜσεων 1,3 τ<ατ2, 4,

ßß) ΠεqιγqÜψτε σχηματικÜ την εξÜqτηση του συντελεστÞ ταχýτητα q§
στοιχειωδοýò αντßδqασηò (2) απü τη θεqμοκqασßα (1<cβ)) για τιò πεòιιπτþσεε θεπηÞò
και αqνητικÞò ενÝqγε ιαò ενεqγοποßησηò.
b. β%)
Ποιοò ο qüλοò του αζþτου στο στÜüιο α. ΠεqιγqÜψτε σχηματικÜ τον τqüπο αqÜσψ
του και εκτιμÞστε την εξÜqτηση του συντεßεσπ1 ταχýτηταò φs αντßδqαοτls ατý ττ1

θεqμοκqασßα και την πßεση.
c, β%}
ΑναφÝqατε τα δομικÜ στοιχεßα τηs ΠqοσÝγγισηε ΣτÜσιμηs ΚατÜσταστlò και
πεqιγqÜψτε τα χημικÜ ενδιÜμεσα στο δοθÝν σýμα αντιδqÜσεων.
d. (10 %)

Εφαqμüζονταò την ,.qοσεl.γ,οη στÜσιμηò κατÜσταση ò, αποüεLξατε üτι η ταχβτητα
σΧÞματισμοý μοqιακοý κοδßου (Ι:) εßναι πqþτηe τÜξηò ωò πQοò το διßοýο-αιθÜνω
aCrýCFIrI).

Θτι,ια 3 (Σýνολο 25 ο/ο'

Ιτο σχÞβα φαßνεται το διÞqαμμα ισοýψþν καμπυλþν τη§ δυναμικÞε ενεqγειακÞò
επιφÜνειαò για την εξþθεQμÞ αντßδqαση (α):

Η κλßμακα τηò
ενÝqγειαò εßναι

7ßQοσετγιστικÞ σε
μονÜδεò ΚΙ mol"

HF+D
F+HD

Ι » DF+H

(α)

(b)

150 200

Ru_r/ pm

ι, (s ºο) ΑναφÝòιατε το εßδοò τηò ενεqγειακÞ§
αντßδòιασηò (α) και εqμηνεýσετε ποιοτιιòÜ.

επφÜνειαò τηò ευθεßαò



b.(s%)ΣχεδιÜστετιòδομÝòτÜ'νενεQτοποιημÝνι'τν
συντεταγμÝνεò τÜrν αντιδqÜσεων (α) και (ο),

(5 γ.) Τι επßτπωση θα Ýχει στην αιπßπqoφη αντßδqαση (α) η

διÝγεqση του H_F και τL η μεταφοqικÞ διÝγεqστ1 τισιΙ ατüμων δευτεqßου; ΕξτΤγιÞσα,

d. θ0 %) ποιο απü τα δýο αντßστqοφα ματιτÜτια τηG αντßδeασηò (α#Ι

αναμÝνετε να εßναι ταχfτεqο και γιατß; Ποια η επßδqαση τηò παQουσßαò τσυ

ισοτοπικÜ επισημασμÝνου μοQιακοý υδqογüνου βiD) 6ιωιr σιτ,,πελεστÝò ταμττηταò

των καναλιþν α και β τηò ευθεßαò αντßδqασηò;

Θευη 4

Α.

Ο συντελεστÞò ταχýτηταò τηò αντßδqασηò:

Saclz(g) ---> Soz(g) + Cldg)

εßναι κ=2.24, 1ο5 s-l σε θεqμοκqασßα 320 "C,

θΣυνολο ?5ο/"Ι

α. (s ¾ο\ ΚατασκευÜστε ποιοτικü διÜγqαμμα τηò σιττκÝ\πQG'σΙΕ τσυ

αντιδΕιþντοò καιτου χgüνου ημιζωÞò του συναQ)τÞσειτου μüνου,

b. (10 %) τι κfußσμα τηò ποσüτηταò SOzCL(g) απομÝνει κατüπιν θÝqματ,στlò του

αqχικοý δεφματοò επß5 þqεò, στουò 320 "C;

(10 %)

Η ετεqογενÞò χημεßα αποτελεß πεδßο με εξαφετικü ενδιαφÝqον που

εκτεßνεται απü τη Χημεßα ΚατÜλυσηò μÝχQι την ΑτμοσφαιqικÞ Χημεßα,

ΑναφÝqατε τα δýο διαφοqετικÜ εßδη πqοσqüφηοηò αεqßων σε επιφÜνεΕò Και

αναλýστε τò διαφοqÝò τουò,

α5Þ
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