ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΩΣΔΡΖ ΚΑΗ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ
ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2012
Μάθημα: ΥΖΜΔΗΑ
Ζμεπομηνία και ώπα εξέηαζηρ: Παναζηεοή, 25 Μαΐμο, 2012
07:30 – 10:30
ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΓΟΚΗΜΗΟ ΑΠΟΣΔΛΔΗΣΑΗ ΑΠΟ 8 ΔΛΗΓΔ
ΝΑ ΑΠΑΝΣΖΘΟΤΝ ΚΑΗ ΣΑ ΣΡΗΑ ΜΔΡΖ Α΄, Β΄ ΚΑΗ Γ΄ ΣΟΤ ΓΟΚΗΜΗΟΤ

Αηομικέρ μάζερ:

Υπήζιμα δεδομένα:
Ζ=1 C=12 O=16 K=39

Mn=55

Br=80

ΜΔΡΟ Α΄: Απμηεθείηαζ από 6 ενςηήζεζξ.
Να απακηήζεηε ηαζ ηζξ 6 ενςηήζεζξ.
Ζ ηάεε μνεή απάκηδζδ ααειμθμβείηαζ ιε 5 ιμκάδεξ.
Δπώηηζη 1
Ζ πζμ ηάης πεζναιαηζηή δζάηαλδ πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ ακίπκεοζδ ηςκ πνμσόκηςκ ηδξ
ηέθεζαξ ηαύζδξ ηδξ αζεακόθδξ. Ζ αζεακόθδ ηαίβεηαζ ηαζ ηα πνμσόκηα ηαύζδξ ηδξ
ακαννμθμύκηαζ ηαζ δζμπεηεύμκηαζ ιε απαβςβό ζςθήκα, ανπζηά ζημ δμηζιαζηζηό
ζςθήκα Α ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζημ δμηζιαζηζηό ζςθήκα Β.
Αναρρόφηση
αερίων
Α

Β

Γαλάζια
φλόγα
αιθανόλη

α) Να βνάρεηε ηδ πδιζηή ελίζςζδ ηδξ ηέθεζαξ ηαύζδξ ηδξ αζεακόθδξ.
α) Πμζα είκαζ δ ζηενεά μοζία πμο ημπμεεηείηαζ ζημ ζςθήκα Α ηαζ πμζα είκαζ δ ιεηααμθή
πμο παναηδνείηαζ;
β) Πμζμ δζάθοια ημπμεεηείηαζ ζημ δμηζιαζηζηό ζςθήκα Β ηαζ πμζμ είκαζ ημ ειθακέξ
απμηέθεζια πμο παναηδνείηαζ;
δ) Να βνάρεηε ηδ πδιζηή ακηίδναζδ πμο πναβιαημπμζείηαζ: ζ. ζημ ζςθήκα Α.
ζζ. ζημ ζςθήκα Β.
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Δπώηηζη 2
Πζμ ηάης δίκμκηαζ πέκηε ακηζδνάζεζξ ιε ζημπό ηδκ παναζηεοή ηςκ εκώζεςκ Α, Β, Γ, Γ,
Δ, Ε ηαζ Θ. Οζ ακηζδνάζεζξ αοηέξ δεκ μδδβμύκ όιςξ ζηα επζεοιδηά πνμσόκηα θόβς
θακεαζιέκδξ επζθμβήξ ηςκ μνβακζηώκ ακηζδναζηδνίςκ. Οζ ζοκεήηεξ ηαζ ηα ακόνβακα
ακηζδναζηήνζα είκαζ μνεά.
Γζα ηάεε ακηίδναζδ, κα βνάρεηε ημ ζοκηαηηζηό ηύπμ ηδξ μνεήξ μνβακζηήξ έκςζδξ πμο
πνέπεζ κα πνδζζιμπμζδεεί ώζηε κα παναζηεοαζημύκ μζ εκώζεζξ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε ηαζ Θ ιε
ηα ακόνβακα ακηζδναζηήνζα ηαζ ηζξ ζοκεήηεξ πμο δίκμκηαζ.

ζ. CH3CH2CH2Cl + NaOH

Ζ2Ο/ε

CH3CHCH3 + NaCl
OH
(Α)

COOH
ζζ.

+ Zn

ε

+ ZnO
(Β)

CH2COΟCH3
ζζζ.

COONa
+ NaOH

H2O/ε

+ CH3CH2OH
(Γ)

(Γ)
CH3

CH3

ζv. CH3CCH2CHO + π. NaOH

CH3CH2CCH2OH + CH3CH2CCOONa

CH3

v.

CH3CH=CH2 + H2O

CH3

CH3
(Δ)
αν. H2SO4
Hg2+/ε

CH3
(Ε)

CH3COCH3
(Θ)
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Δπώηηζη 3
Γίκμκηαζ μζ αηόθμοεεξ δδθώζεζξ:
ζ. Τμ πεκηάκζμ δζαθύεηαζ ηαθύηενα ζημ ημθμοόθζμ πανά ζημ κενό.
ζζ. Ζ πνμπακόθδ-1 είκαζ πζμ πηδηζηή από ηδκ πεκηακόθδ-1.
ζζζ. Τμ οδαηζηό δζάθοια ημο άθαημξ CH3CH2NH3Cl έπεζ pH = 7.
ζκ. Καηά ηδκ ακηίδναζδ ημο πεκηαπθςνζμύπμο θςζθόνμο ηόζμ ιε ηδκ πνμπακόκδ
όζμκ ηαζ ιε ηδκ πνμπακόθδ-1 παναηδνείηαζ ημ ίδζμ ειθακέξ απμηέθεζια.
α) Να παναηηδνίζεηε ηζξ πζμ πάκς δδθώζεζξ ςξ μνεέξ ή θακεαζιέκεξ.
α) Να ελδβήζεηε ιε ζοκημιία ηζξ απακηήζεζξ ζαξ βζα ηζξ δδθώζεζξ ζ, ζζ ηαζ ζζζ ιόκμ.
Δπώηηζη 4
Γίκμκηαζ πζμ ηάης ηέζζενα μνβακζηά μλέα:
CH2ClCOOH
CHCl2COOH
CH3COOH
CH3CH2COOH
ηαζ ηέζζενεζξ ζηαεενέξ δθεηηνμθοηζηήξ δζάζηαζδξ (Κμλ):
1,8∙10-5
1,3∙10-5
5,12∙10-3
1,38∙10-3
α) Να επζθέλεηε ηδκ ηζιή ηδξ ζηαεενάξ δθεηηνμθοηζηήξ δζάζηαζδξ πμο ακηζζημζπεί ζημ
ηαεέκα από ηα ηέζζενα μλέα.
α) Να δζηαζμθμβήζεηε ιε ζοκημιία ηδκ επζθμβή ζαξ βζα ηαεέκα από ηα μλέα, ιε
ακαθμνά ζημ ζοκηαηηζηό ημο ηύπμ.
Δπώηηζη 5
Σε 3,2 mL 2-ιεεοθμαμοηακόθδξ-2 δζμπεηεύεηαζ πενίζζεζα οδνμανςιίμο. Τμ ιίβια
ακαδεύεηαζ γςδνά ηαζ ιε πνμζμπή, μπόηε πανάβμκηαζ 3,45 g μνβακζημύ πνμσόκημξ.
(Γίκεηαζ δ ποηκόηδηα ηδξ 2-ιεεοθμαμοηακόθδξ-2, ν = 0,805 g/mL)
α) Να βνάρεηε ηδ πδιζηή ελίζςζδ ηδξ ακηίδναζδξ πμο πναβιαημπμζείηαζ.
α) Να οπμθμβίζεηε ηδκ απόδμζδ ηδξ ακηίδναζδξ.
β) Να δδθώζεηε ακ δ ακηίδναζδ εα πναβιαημπμζδεεί ιε ηδκ ίδζα, ιε ιεβαθύηενδ ή ιε
ιζηνόηενδ εοημθία ζηδκ πενίπηςζδ πμο πνδζζιμπμζδεεί:
ζ. οδνμπθώνζμ ακηί οδνμανώιζμ.
ζζ. πεκηακόθδ-2 ακηί 2-ιεεοθμαμοηακόθδ-2.
Δπώηηζη 6
Μζα μνβακζηή έκςζδ Φ έπεζ ιμνζαηή ιάγα 148. Καηά ηδκ ηέθεζα ηαύζδ 2,96 g ηδξ
έκςζδξ Φ πανάβμκηαζ 7,92 g CO2 ηαζ 0,08 mol H2O.
Γζα ηδκ έκςζδ Φ δίκμκηαζ επίζδξ μζ αηόθμοεεξ πθδνμθμνίεξ:
ζ. Απμπνςιαηίγεζ άιεζα ημ ανςιζμύπμ κενό.
ζζ. Ακηζδνά ιε ακεναηζηό κάηνζμ, εθεοεενώκμκηαξ αένζμ.
ζζζ. Πανμοζζάγεζ βεςιεηνζηή ζζμιένεζα.
ζκ. Με μλείδςζή ηδξ πανάβεηαζ αεκγμσηό μλύ.
α) Να ανείηε ημ ιμνζαηό ηύπμ ηδξ έκςζδξ Φ.
α) Πμζμ ζοιπέναζια ελάβεηε βζα ηαεειζά από ηζξ πθδνμθμνίεξ ζ έςξ ζκ;
β) Να βνάρεηε ημ ζοκηαηηζηό ηύπμ ηδξ έκςζδξ Φ.
ΣΔΛΟ ΜΔΡΟΤ Α΄
ΑΚΟΛΟΤΘΔΗ ΜΔΡΟ Β΄
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ΜΔΡΟ Β΄: Απμηεθείηαζ από 4 ενςηήζεζξ.
Να απακηήζεηε ηαζ ηζξ 4 ενςηήζεζξ.
Ζ ηάεε μνεή απάκηδζδ ααειμθμβείηαζ ιε 10 ιμκάδεξ.
Δπώηηζη 7
Πζμ ηάης, δίκμκηαζ ηέζζενα γεύβδ μνβακζηώκ εκώζεςκ:
ζ.
ζζ.
ζζζ.
ζκ.

αεκγαθδεΰδδ
ιεεακζηό μλύ
πεκηακάθδ
πεκηίκζμ-1

ηαζ
ηαζ
ηαζ
ηαζ

αεκγοθζηή αθημόθδ
μλζηό μλύ
πεκηακόκδ-3
πεκηέκζμ-1

ηαεώξ ηαζ ηα αηόθμοεα ακηζδναζηήνζα/ζοκεήηεξ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Γζάθοια KMnO4, H2SO4, εένιακζδ
AgNO3, οδαηζηό δζάθοια ΝΖ3
NaΖCO3
Cu2+, OH-, ηνοβζηό ηαθζμκάηνζμ, εένιακζδ
I2, δζάθοια NaOH
Νa

α) Να επζθέλεηε ημ ηαηάθθδθμ ακηζδναζηήνζμ/ζοκεήηεξ βζα ηδ δζάηνζζδ ιεηαλύ ηςκ
ιεθώκ ημο ηάεε γεύβμοξ. Κάεε ακηζδναζηήνζμ/ζοκεήηεξ κα επζθεβεί ιόκμ ιία θμνά.
α) Να ακαθένεηε ημ ειθακέξ απμηέθεζια ζημ μπμίμ εα ζηδνίλεηε ηδ δζάηνζζδ ζε ηάεε
πενίπηςζδ.
β) Γζα ηάεε γεύβμξ, κα βνάρεηε ηδ πδιζηή ακηίδναζδ ηδξ έκςζδξ πμο δίκεζ ημ ειθακέξ
απμηέθεζια ιε ημ ακηζδναζηήνζμ/ζοκεήηεξ πμο έπεηε επζθέλεζ.
Δπώηηζη 8
Α. Σημ πζμ ηάης βνάθδια πανζζηάκμκηαζ ηα ζδιεία γέζεςξ δζαθόνςκ αθηακίςκ ζε
ζπέζδ ιε ημκ ανζειό αηόιςκ άκεναηα πμο πενζέπμοκ ζημ ιόνζό ημοξ.
50
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α) Να βνάρεηε ηα μκόιαηα ηςκ αθηακίςκ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ ηαζ Θ.
α) Τμ αθηάκζμ Α είκαζ ημ ηύνζμ ζοζηαηζηό ημο θοζζημύ αενίμο. Σε πμζα εενιμηναζία
οβνμπμζείηαζ ημ αθηάκζμ Α ζύιθςκα ιε ημ πζμ πάκς βνάθδια;
β) Να δζηαζμθμβήζεηε ηδ δζαθμνά ζηα ζδιεία γέζεςξ ηςκ αθηακίςκ Ε, Ζ ηαζ Θ.
δ) Τμ αθηάκζμ Γ έπεζ ορδθόηενμ ή παιδθόηενμ ζδιείμ γέζεςξ από ηδκ αζεακόθδ;
Να ελδβήζεηε ηδκ απάκηδζή ζαξ.
Β. Να δείλεηε ιε έκα δζάβναιια ιεηαηνμπώκ, πώξ εα παναζηεοάζεηε ημ
2-θαζκοθμπνμπάκζμ από ηζξ μνβακζηέξ εκώζεζξ πνμπακόθδ-1 ηαζ αεκγόθζμ, δίκμκηαξ
ηαζ ηα ηαηάθθδθα ακηζδναζηήνζα/ζοκεήηεξ.
Δπώηηζη 9
Τμ ηζηνζηό μλύ, ιε ιμνζαηό ηύπμ C6H8O7, είκαζ έκα ηνζηαναμλοθζηό μνβακζηό μλύ ημ
μπμίμ πενζέπεηαζ ζημ ποιό θειμκζμύ. Γζα ημκ πνμζδζμνζζιό ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ημο
ηζηνζημύ μλέμξ ζε έκα μιμζμβεκέξ δείβια ποιμύ θειμκζμύ, αημθμοεήεδηε δ πζμ ηάης
δζαδζηαζία (εεςνήζηε όηζ δ πμζόηδηα άθθςκ μλέςκ πμο ηοπόκ πενζέπμκηαζ ζημ ποιό
θειμκζμύ είκαζ αιεθδηέα):
Σε μβημιεηνζηή θζάθδ ηςκ 250 mL ημπμεεηήεδηακ 30,0 mL ποιμύ θειμκζμύ ηαζ
πνμζηέεδηε κενό ιέπνζ ηδ παναβή μπόηε ζπδιαηίζηδηε ημ δζάθοια Α. Με ζζθώκζμ,
ιεηαθένεδηακ 10 mL ημο δζαθύιαημξ Α ζε ηςκζηή θζάθδ, ζηδκ μπμία πνμζηέεδηακ
ιενζηέξ ζηαβόκεξ θαζκμθμθεαθεΐκδξ. Σηδ ζοκέπεζα, ημπμεεηήεδηε ζε ιζα πνμπμΐδα
δζάθοια NaOH 0,1 Μ ηαζ έβζκακ ηνεζξ μβημιεηνήζεζξ. O ιέζμξ όβημξ ημο δζαθύιαημξ
NaOH πμο ηαηακαθώεδηε ήηακ 11,05 mL.
α) Να βνάρεηε ηδ πδιζηή ελίζςζδ ηδξ ελμοδεηένςζδξ ημο ηζηνζημύ μλέμξ ιε ΝaOH
πνδζζιμπμζώκηαξ ημ ιμνζαηό ηύπμ ημο μλέμξ.
α) Να οπμθμβίζεηε ηδ ζοβηέκηνςζδ, ζε mol/L, ημο ηζηνζημύ μλέμξ ζημ ανπζηό δείβια ημο
ποιμύ θειμκζμύ.
β) Θεςνήζηε όηζ έκα ιπμοηάθζ πενζέπεζ 350 mL ποιό θειμκζμύ. Πόζα βναιιάνζα
ηζηνζημύ μλέμξ πενζέπμκηαζ ζημ ιπμοηάθζ;
δ) Να δδθώζεηε εάκ πνμηύπηεζ ζθάθια ή όπζ ζηδκ εύνεζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ημο
ηζηνζημύ μλέμξ, όηακ ημ ηαεέκα από ηα όνβακα πμο πνδζζιμπμζήεδηακ λεπθέκεηαζ
πνζκ από ηδκ πζμ πάκς δζαδζηαζία ιε ημκ ηνόπμ πμο πενζβνάθεηαζ πζμ ηάης.
Σηδκ πενίπηςζδ πμο πνμηύπηεζ ζθάθια, κα ακαθένεηε ακ αοηό εα είκαζ εεηζηό ή
ανκδηζηό.
ζ. Ζ μβημιεηνζηή θζάθδ ηςκ 250 mL λεπθέκεηαζ ιόκμ ιε απεζηαβιέκμ κενό.
ζζ. Τμ ζζθώκζμ ηςκ 10 mL λεπθέκεηαζ ιόκμ ιε απεζηαβιέκμ κενό.
ζζζ. Ζ ηςκζηή θζάθδ λεπθέκεηαζ ιόκμ ιε ημ δζάθοια οδνμλεζδίμο ημο καηνίμο.
ζκ. Ζ πνμπμΐδα λεπθέκεηαζ ιόκμ ιε απεζηαβιέκμ κενό.
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Δπώηηζη 10
Τμ ιεεοθμπνμπεκζηό μλύ πνδζζιμπμζείηαζ εονέςξ ζηδ πδιζηή αζμιδπακία ηαζ ζηδκ
ζαηνζηή, εκώ μζ εζηένεξ ημο ιε ιεεακόθδ ηαζ ιε αζεακμδζόθδ-1,2 (CH2(OH)CH2OH)
πνδζζιμπμζμύκηαζ ζηδκ μθεαθιμθμβία βζα ηδκ ηαηαζηεοή θαηώκ επαθήξ.


Τμ ιεεοθμπνμπεκζηό μλύ παναζηεοάγεηαζ από ηδκ πνμπακόκδ ζύιθςκα ιε ημ πζμ
ηάης δζάβναιια ιεηαηνμπώκ:
CH3COCH3

HCN

ζοκεήηεξ

(A) αθοδάηςζδξ C4H5N
(B)
αθ

ζοκεήηεξ
οδνόθοζδξ

CH2=CCOOH
CH3



Γζα ημκ οπμθμβζζιό ηδξ ζηαεενάξ δζάζηαζδξ (Κμλ) ημο ιεεοθμπνμπεκζημύ μλέμξ,
ημπμεεημύκηαζ 4,3 g ημο μλέμξ ζε μβημιεηνζηή θζάθδ ηςκ 100 mL ηαζ ζηδ ζοκέπεζα
πνμζηίεεηαζ κενό ιέπνζ ηδ παναβή. Τμ δζάθοια πμο ζπδιαηίγεηαζ έπεζ pH = 2,48.



Τμ ιεεοθμπνμπεκζηό μλύ ακηζδνά:
ζ. ιε ηδ ιεεακόθδ ηαζ ζπδιαηίγεζ ημκ εζηένα Φ.
ζζ. ιε ηδκ αζεακμδζόθδ-1,2 ηαζ ζπδιαηίγεζ ημκ εζηένα Χ ηαηά ηδκ εζηενμπμίδζδ
ημο μλέμξ ιε ιζα από ηζξ δύμ οδνμλοθμιάδεξ ηδξ αζεακμδζόθδξ-1,2.
Καηά ημκ πμθοιενζζιό ημο εζηένα Φ, ζηζξ ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ, πανάβεηαζ ημ
πμθοιενέξ Φ1 εκώ ηαηά ημκ πμθοιενζζιό ημο εζηένα Χ ημ πμθοιενέξ Χ1.
Τα πμθοιενή Φ1 ηαζ Χ1 πνδζζιμπμζμύκηαζ βζα ηδκ ηαηαζηεοή θαηώκ επαθήξ. Τμ έκα
από ηα δύμ πμθοιενή είκαζ οδνόθζθμ, δδθαδή ζπδιαηίγεζ ιε ημ κενό δεζιμύξ
οδνμβόκμο ηαζ βζ’ αοηό είκαζ ηαηάθθδθμ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ιαθαηώκ θαηώκ επαθήξ,
εκώ ημ άθθμ πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ζηθδνώκ θαηώκ επαθήξ.

α) Να βνάρεηε ημ ζοκηαηηζηό ηύπμ ηςκ πδιζηώκ εκώζεςκ Α ηαζ Β πμο θαίκμκηαζ ζημ
δζάβναιια παναζηεοήξ ημο ιεεοθμπνμπεκζημύ μλέμξ.
α) ζ. Να βνάρεηε ηδκ ακηίδναζδ δθεηηνμθοηζηήξ δζάζηαζδξ ημο ιεεοθμπνμπεκζημύ
μλέμξ.
ζζ. Να οπμθμβίζεηε ηδ ζηαεενά δζάζηαζδξ (Κμλ) ημο ιεεοθμπνμπεκζημύ μλέμξ.
β) ζ. Να βνάρεηε ηδ πδιζηή ακηίδναζδ παναζηεοήξ ημο εζηένα Φ από ημ
ιεεοθμπνμπεκζηό μλύ ηαζ ηδ ιεεακόθδ.
ζζ. Να βνάρεηε ημ ζοκηαηηζηό ηύπμ ημο εζηένα Χ.
δ) Να βνάρεηε ημοξ ηύπμοξ ηςκ πμθοιενώκ Φ1 ηαζ Χ1.
ε) Πμζμ από ηα δομ πμθοιενή Φ1 ηαζ Χ1, πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ιαθαηώκ
θαηώκ επαθήξ; Πμύ ζηδνίγεηε ηδκ άπμρή ζαξ;

ΣΔΛΟ ΜΔΡΟΤ Β΄
ΑΚΟΛΟΤΘΔΗ ΜΔΡΟ Γ΄
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ΜΔΡΟ Γ΄: Απμηεθείηαζ από 2 ενςηήζεζξ.
Να απακηήζεηε ηαζ ηζξ 2 ενςηήζεζξ.
Ζ ηάεε μνεή απάκηδζδ ααειμθμβείηαζ ιε 15 ιμκάδεξ.
Δπώηηζη 11
Γζα ιζα μνβακζηή έκςζδ Φ, δίκμκηαζ μζ πζμ ηάης πθδνμθμνίεξ:










Πενζέπεζ ζημ ιόνζό ηδξ 60 % άκεναηα ηαζ 5,72 % οδνμβόκμ.
Ζ ιμνζαηή ηδξ ιάγα ιεηνήεδηε πεζναιαηζηά ηαζ ανέεδηε όηζ είκαζ ιζηνόηενδ από 150.
Ακηζδνά ιε Na2CO3 ηαζ εθεοεενώκεζ αένζμ.
Πενζέπεζ ζημ ιόνζό ηδξ 3μ άημιμ άκεναηα.
Γίκεζ ειθακέξ απμηέθεζια ιε Η2 / ΝaΟΖ.
Γεκ δίκεζ ακηίδναζδ εζηενμπμίδζδξ ιε μλύ.
Καηά ηδκ μλείδςζδ 1 mol ηδξ ιε δζάθοια K2Cr2O7 /H2SO4 ζηζξ ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ,
ζπδιαηίγμκηαζ 1 mol ηδξ έκςζδξ Α ηαζ 1 mol ιζαξ άθθδξ έκςζδξ δ μπμία μλεζδώκεηαζ
ζηδ ζοκέπεζα ζε 2 mol CO2.
Καηά ηδκ πθήνδ οδνμβόκςζδ ηδξ ιε Ζ2/Pt ζπδιαηίγεηαζ δ έκςζδ Β.

Θένιακζδ ηδξ έκςζδξ Β ιε δζάθοια H2SO4 δίκεζ ςξ ηύνζμ πνμσόκ ηδκ έκςζδ Γ ηαζ ςξ
δεοηενεύμκ πνμσόκ ηδκ έκςζδ Γ.
Καηά ηδκ μλείδςζδ ηδξ έκςζδξ Γ ιε ροπνό δζάθοια K2Cr2O7 /H2SO4 ζπδιαηίγμκηαζ ηα
μλέα Γ1 ηαζ Γ2. Τμ μλύ Γ2 δίκεζ ειθακέξ απμηέθεζια ιε 2,4-ΓΝΦΥ.
α) Να ανείηε ημκ ειπεζνζηό ηαζ ημ ιμνζαηό ηύπμ ηδξ έκςζδξ Φ.
α) Να βνάρεηε ημοξ ζοκηαηηζημύξ ηύπμοξ ηςκ εκώζεςκ Φ, Α, Β, Γ, Γ, Γ1 ηαζ Γ2,
ηαηαβνάθμκηαξ όθμοξ ημοξ ζοθθμβζζιμύξ ζαξ ηαζ αλζμπμζώκηαξ όθα ηα δεδμιέκα.
β) Να βνάρεηε ηα μνβακζηά πνμσόκηα ηδξ πδιζηήξ ακηίδναζδξ ηδξ έκςζδξ Β ιε Η 2/ΝaΟΖ.
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Δπώηηζη 12
Σηζξ αζμιδπακίεξ ηνμθίιςκ απμαάθθμκηαζ ζημ πενζαάθθμκ ιεβάθεξ πμζόηδηεξ
απόκενςκ, δδθαδή κενμύ ημ μπμίμ πενζέπεζ δζάθμνμοξ νύπμοξ, πμο είκαζ ηονίςξ
μνβακζηέξ εκώζεζξ.
Ο ααειόξ νύπακζδξ ηςκ απόκενςκ πνμζδζμνίγεηαζ από ηδκ πμζόηδηα ημο KMnO4 (ζε
βναιιάνζα ακά 1000 mL απόκενςκ) πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ μλείδςζδ ηςκ μνβακζηώκ
εκώζεςκ πμο πενζέπμκηαζ ζηα απόκενα.
Σημκ αηόθμοεμ πίκαηα θαίκεηαζ μ παναηηδνζζιόξ ηδξ πμζόηδηαξ ηςκ απόκενςκ ζε
ζπέζδ ιε ηδκ ηαηακάθςζδ KMnO4.
Καηανάλωζη KMnO4 ζε g για
οξείδωζη οπγανικών ενώζεων
ζε 1000 mL απόνεπων

Υαπακηηπιζμόρ
ποιόηηηαρ απόνεπων

0 – 20∙10-3

ηαεανά

21∙10-3 – 60∙10-3

ζπεδόκ ηαεανά

61∙10-3 – 250∙10-3

αηάεανηα

Γζα ημκ πνμζδζμνζζιό ηδξ πμζόηδηαξ ηςκ απόκενςκ πμο απμαάθθμκηαζ από έκα
ενβμζηάζζμ ηνμθίιςκ αημθμοεείηαζ δ πζμ ηάης δζαδζηαζία:
ηάδιο (1): Σε δείβια 100 mL απόκενςκ πνμζηίεεηαζ αναζό εεζζηό μλύ ηαζ 10 mL
δζαθύιαημξ ΚMnO4 ζοβηέκηνςζδξ 0,01 Μ ηαζ εενιαίκμκηαζ βζα ανηεηό πνμκζηό δζάζηδια
ώζηε κα ακηζδνάζμοκ πθήνςξ μζ μνβακζηέξ εκώζεζξ ζημ δείβια.
ηάδιο (2): Σημ δζάθοια πμο πνμηύπηεζ από ημ ζηάδζμ (1), πνμζηίεεκηαζ 15 mL
μλαθζημύ μλέμξ ζοβηέκηνςζδξ 0,005 mol/L. Τμ ιίβια ακαηζκείηαζ ηαζ εενιαίκεηαζ μπόηε
ημ δζάθοια απμπνςιαηίγεηαζ.
ηάδιο (3): Τμ απμπνςιαηζζιέκμ ηαζ εενιό αηόιδ δζάθοια πμο πνμηύπηεζ από ημ
ζηάδζμ (2) μβημιεηνείηαζ ιε δζάθοια KMnO4 0,002 mol/L. Γζα ηδκ μβημιέηνδζδ
απαζημύκηαζ 9,5 mL δζαθύιαημξ KMnO4.
α) Να ανείηε ημκ ανζειό μλείδςζδξ: ζ. ημο ιαββακίμο ζημ KMnO4.
ζζ. ημο άκεναηα ζημ (COOH)2.
α) Να βνάρεηε ηδ πδιζηή ελίζςζδ ηδξ ακηίδναζδξ ημο μλζκζζιέκμο ιε H2SO4,
δζαθύιαημξ KMnO4 ιε ημ (COOH)2.
β) ζ. Πμζμ πνώια είπε ημ δζάθοια ζημ ζηάδζμ (2) πνζκ ημκ απμπνςιαηζζιό ημο;
ζζ. Πμύ μθείθεηαζ δ αθθαβή ημο πνώιαημξ πμο παναηδνείηαζ ζημ ζηάδζμ (2);
δ) Πμζα πνςιαηζηή αθθαβή ζδιαημδμηεί ημ ηέθμξ ηδξ μβημιέηνδζδξ;
ε) Να οπμθμβίζεηε πόζα βναιιάνζα KMnO4 απαζημύκηαζ βζα ηδκ μλείδςζδ ηςκ
μνβακζηώκ εκώζεςκ πμο πενζέπμκηαζ ζηα 100 mL απόκενςκ ημο ενβμζηαζίμο
ηνμθίιςκ.
ζη) Με αάζδ ημκ πίκαηα πμο δίκεηαζ πζμ πάκς, κα παναηηδνίζεηε ηδκ πμζόηδηα ηςκ
απόκενςκ πμο απμαάθθμκηαζ από ημ ενβμζηάζζμ.
ΣΔΛΟ ΔΞΔΣΑΖ
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