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Σςνάδελθοι, οι αζκήζειρ αςηέρ θηιάσηηκαν έηζι ώζηε να ανηαποκπίνονηαι ζηα εξαιπεηικά ζηενά πλαίζια ηηρ διδακηέαρ –
εξεηαζηέαρ ύληρ.

ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ Γενικού Λσκείοσ Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνύ Θεηηθώλ πνπδώλ

Ασκήσεις και προβλήματα ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗΣ
1. Αλακεηγλύνληαη 200 ml δηαιύκαηνο FeCl2 0,3M κε 50 ml δηαιύκαηνο K2Cr2O7 0,2 M νμηληζκέλν κε HCl. Να εμεηαζηεί
αλ κεηαβιεζεί ην ρξώκα ηνπ δηαιύκαηνο ηνπ K2Cr2O7 από πνξηνθαιί ζε πξάζηλν.
2. ε 400 ml δηαιύκαηνο KMnO4 0,1Μ, παξνπζία H2SO4, δηνρεηεύνληαη 11,2 L αεξίνπ CO κεηξεκέλα ζε stp. Θα
απνρξωκαηηζηεί ην δηάιπκα ηνπ KMnO4; Πνηα πνζόηεηα θαη πνηνύ ηνπ νμεηδωηηθνύ ή ηνπ αλαγωγηθνύ πεξηζζεύεη;
3. α) Να εληνπίζεηε ην νμεηδωηηθό θαη αλαγωγηθό ζώκα θαη λα βξείηε ηνπο ζπληειεζηέο ηεο αληίδξαζεο:
SnCl2 + KMnO4 + HCl

SnCl4 + KCl + MnCl2 + H2O

β) 200ml δηαιύκαηνο SnCl2 νγθνκεηξνύληαη κε πξόηππν δηάιπκα KMnO4 0,2Μ νμηληζκέλν κε HCl. Ο ειάρηζηνο
όγθνο πξόηππνπ δηαιύκαηνο πνπ απαηηείηαη γηα λα ρξωκαηηζηεί ειαθξώο ην νγθνκεηξνύκελν ( άγλωζην δηάιπκα) είλαη
100 ml. Να βξεζεί ε ζπγθέληξωζε ηνπ αγλώζηνπ δηαιύκαηνο.
4. Να βξείηε ηνπο ζπληειεζηέο ηεο αληίδξαζεο:
FeO + HNO3 (αξ.)

Fe(NO3)3 + NO + H2O

ε πεξίζζεηα αξαηνύ δηαιύκαηνο HNO3 πξνζηίζεληαη 2,16 g FeO. Να βξεζεί ν όγθνο ζε stp ηνπ αεξίνπ NO πνπ
παξάγεηαη. (Fe = 56, O = 16)
5. Να βξείηε ηνπο ζπληειεζηέο ηεο αληίδξαζεο:
KMnO4 + H2S + H2SO4

MnSO4 + K2SO4 + S + H2O

ε 50 δηαιύκαηνο KMnO4 0,04 Μ , παξνπζία H2SO4, δηνρεηεύνληαη 0,0896 L ζε stp αεξίνπ H2S. α) Θα απνρξωκαηηζηεί
ην δηάιπκα ηνπ KMnO4 ; β) Πνηα ε κάδα ηνπ παξαγόκελνπ ζηεξενύ S; (S=32)
6. Πξαγκαηνπνηείηαη νγθνκέηξεζε άγλωζηνπ δηαιύκαηνο (άγλωζηεο ζπγθέληξωζεο) FeCl2 κε πξόηππν δηάιπκα
K2Cr2O7 0,5Μ ζε όμηλν κε HCl πεξηβάιινλ (ρξωκηνκεηξία).
ηελ θωληθή θηάιε εηζάγνληαη 100 ml αγλώζηνπ δηαιύκαηνο θαη ζηελ πξνρνΐδα ην πξόηππν δηάιπκα κέρξη ηελ έλδεημε
0ml.
Ρίρλνπκε ζηαγόλεο – ζηαγόλεο ην πξόηππν δηάιπκα ζηελ θωληθή θηάιε θαη αλαδεύνπκε. Σε ζηηγκή πνπ γηα πξώηε
θνξά παξακέλεη ε πξάζηλε απόρξωζε, ν κελίζθνο ηνπ πξόηππνπ δηαιύκαηνο βξίζθεηαη ζηελ έλδεημε 50ml.
Να βξεζεί ε ζπγθέληξωζε ηνπ αγλώζηνπ δηαιύκαηνο.
(1,5Μ)
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7. Να ζπκπιεξώζεηε ηνπο ζπληειεζηέο ζηελ αθόινπζε νμεηδναλαγωγηθή αληίδξαζε:
SO2 + H2S

S + H2O

Αέξην κείγκα SO2 θαη H2S έρεη όγθν 6,72L ζε stp θαη πεξηέρεη ηα ζπζηαηηθά κε αλαινγία όγθωλ 1:2 αληίζηνηρα. Σα
ζπζηαηηθά ηνπ κείγκαηνο αληηδξνύλ ζύκθωλα κε ηελ πξνεγνύκελε ρεκηθή εμίζωζε. Να ππνινγίζεηε ηε κάδα ηνπ S πνπ
παξάγεηαη. (S=32)
8. ε 500ml δηαιύκαηνο NH3 1,0 M πξνζηίζεληαη 47,7 g θνληνπνηεκέλνπ CuO θαη ην κείγκα ζεξκαίλεηαη γηα λα
πξαγκαηνπνηεζεί ε αληίδξαζε. Να ππνινγίζεηε ηε κάδα ηνπ ζηεξενύ (κεηάιινπ) πνπ θαζηδάλεη. (Cu=63,5 O=16)
9. Να ζπκπιεξώζεηε ηνπο ζπληειεζηέο ηεο νμεηδναλαγωγηθήο αληίδξαζεο:
SO2 + HNO3 (ππθ)

H2SO4 + NO2

ε 500ml ππθλνύ δηαιύκαηνο HNO3 1,0 Μ δηνρεηεύνληαη 4,48 L ζε stp αεξίνπ SO2. Να βξείηε ηνλ όγθν ζε stp ηνπ
αεξίνπ NO2 πνπ παξάγεηαη.
10. α) Να βξείηε ηνπο ζπληειεζηέο ηωλ νμεηδναλαγωγηθώλ αληηδξάζεωλ:
Cu + H2SO4 (π-ζ)
SO2 + H2S

CuSO4 + SO2 + H2O
S + H2O

β) ε πεξίζζεηα ππθλνύ θαη ζεξκνύ δηαιύκαηνο H2SO4 πξνζηίζεληαη 12,7 g ξηληζκάηωλ Cu. Να βξεζεί ν όγθνο ζε stp
ηνπ παξαγόκελνπ αεξίνπ SO2.
γ) Η πνζόηεηα ηνπ SO2 πνπ ππνινγίζαηε αλακεηγλύεηαη κε 11,2 L (stp) αεξίνπ H2S. Να βξεζεί ε κάδα ηνπ ζηεξενύ S
πνπ παξάγεηαη. (Cu=63,5 S=32)
11. α) Να ζπκπιεξώζεηε ηνπο ζπληειεζηέο ηωλ νμεηδναλαγωγηθώλ αληηδξάζεωλ:
Cu + HNO3 (ππθ)

Cu(NO3)2 + NO2 + H2O

Ag + HNO3 (ππθ)

AgNO3 + NO2 + H2O

β) 23,5 g θξάκαηνο Cu θαη Ag δηαιύνληαη πιήξωο ζε πεξίζζεηα ππθλνύ δηαιύκαηνο HNO3 θαη ειεπζεξώλεηαη αέξην
NO2 όγθνπ 11,2 L ζε stp. Να βξεζεί ε ζύζηαζε ζε mol θαη ζε g ηνπ θξάκαηνο. (Cu = 63,5 Ag = 108)
12. α) Να βξείηε ηνπο ζπληειεζηέο θαη λα ζπκπιεξώζεηε ηηο νμεηδναλαγωγηθέο αληηδξάζεηο:
Zn + H2SO4 (π-ζ)

ZnSO4 + SO2 + H2O

Cu + H2SO4 (π-ζ)

CuSO4 + SO2 + H2O

SO2 + H2S

S + H2O

SO2 + KMnO4 + H2SO4 + H2O

H2SO4 + K2SO4 + MnSO4

β) 19,2 g θξάκαηνο Zn θαη Cu δηαιύνληαη πιήξωο ζε πεξίζζεηα ππθλνύ θαη ζεξκνύ δηαιύκαηνο H2SO4. Η κηζή
πνζόηεηα ηνπ αεξίνπ SO2 δηνρεηεύεηαη ζε πεξίζζεηα δηαιύκαηνο H2S θαη παξάγνληαη 14,4 g θίηξηλνπ ζηεξενύ S. Να
βξεζεί ε ζύζηαζε ζε mol θαη ζε g ηνπ θξάκαηνο.
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γ) Η ππόινηπε πνζόηεηα ηνπ SO2 δηνρεηεύεηαη ζε 300 ml δηαιύκαηνο KMnO4 0,2 M νμηληζκέλν κε H2SO4. Να ειέγμεηε
αλ ζα απνρξωκαηηζηεί ην δηάιπκα ηνπ KMnO4. (Zn = 65 Cu = 63,5 S = 32)
13. α) Να βξείηε ηνπο ζπληειεζηέο ηεο αληίδξαζεο:
H2O2 + KMnO4 + H2SO4

O2 + K2SO4 + MnSO4 + H2O

β) Ογθνκεηξείηαη άγλωζηεο ζπγθέληξωζεο δηάιπκα H2O2 κε πξόηππν δηάιπκα KMnO4 0,1 Μ παξνπζία H2SO4. ηελ
θωληθή θηάιε εηζάγνληαη 200 ml αγλώζηνπ δηαιύκαηνο θαη ζηελ πξνρνΐδα ην πξόηππν δηάιπκα κέρξη ηελ έλδεημε 5 ml.
Σε ζηηγκή πνπ γηα πξώηε θνξά παξακέλεη ειαθξώο ρξωκαηηζκέλν ην δηάιπκα ζηελ θωληθή, ε επηθάλεηα ηνπ
αγλώζηνπ ζηελ πξνρνΐδα «δείρλεη» ηελ έλδεημε 45 ml. Πνηα είλαη ε ζπγθέληξωζε ηνπ αγλώζηνπ δηαιύκαηνο;
14. α) Δίλνληαη ηα αληηδξώληα θαη πξνϊόληα ηωλ αθόινπζωλ αληηδξάζεωλ. Ζεηνύληαη νη ζπληειεζηέο.
C + H2SO4(π-ζ)

CO2(g) + SO2(g) + H2O(l)

S + H2SO4(π-ζ)

SO2(g) + H2O(l)

SO2 + K2Cr2O7 + H2SO4

H2SO4 + K2SO4 + Cr2(SO4)3+ H2O

β) Πνζόηεηα δείγκαηνο C θαη S πξνζηίζεηαη ζε πεξίζζεηα ππθλνύ θαη ζεξκνύ δηαιύκαηνο H2SO4 θαη παξάγεηαη
αέξην κείγκα όγθνπ 13,44 L ζε stp. Σν αέξην απηό κείγκα δηνρεηεπόκελν ζε όμηλν κε H2SO4 δηάιπκα K2Cr2O7 5/3 Μ,
κπνξεί λα κεηαβάιεη από πνξηνθαιί ζε πξάζηλν ην ρξώκα 100 ml δηαιύκαηνο (ην CO2 δελ νμεηδώλεηαη). Να βξεζεί ε
ζύζηαζε ζε mol θαη ζε g ηνπ αξρηθνύ δείγκαηνο. (C = 12 S = 32)
15. α) Να ζπκπιεξώζεηε ηνπο ζπληειεζηέο ηωλ νμεηδναλαγωγηθώλ αληηδξάζεωλ:
Fe + H2SO4(αξ)

FeSO4 + H2

Fe + HNO3(ππθ)

Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

Ag + HNO3(ππθ)

AgNO3 + NO2 + H2O

β) ε 16,4 g θξάκαηνο Fe θαη Ag πξνζηίζεηαη πεξίζζεηα αξαηνύ δηαιύκαηνο H2SO4 θαη εθιύεηαη αέξην όγθνπ 2,24 L ζε
stp (ν Ag δελ νμεηδώλεηαη από ην αξαηό H2SO4) . Να βξεζεί ε ζύζηαζε ζε mol θαη ζε g ηνπ θξάκαηνο.
γ) Δηπιάζηα πνζόηεηα ηνπ ίδηνπ θξάκαηνο δηαιύεηαη ζε πεξίζζεηα ππθλνύ δηαιύκαηνο HNO3. Να ππνινγίζεηε ηνλ
όγθν ζε stp ηνπ αεξίνπ πνπ παξάγεηαη.
(Fe = 56 Ag = 108)
16. Ο Fe νμεηδώλεηαη, από όμηλν κε HCl δηάιπκα KMnO4, ζην κνλαδηθό πξνϊόλ FeClx ζύκθωλα κε ηελ εκηηειή ρεκηθή
εμίζωζε:
Fe + KMnO4+ HCl

FeClx + KCl + MnCl2 + H2O

ε 350 ml δηαιύκαηνο KMnO4 0,2 Μ νμηληζκέλν κε HCl δηαιύνληαη 2,8 g Fe. Σν δηάιπκα πνπ πξνθύπηεη
απνρξωκαηίδεηαη από 100 ml δηαιύκαηνο SnCl2 1,0 M θαη ν Sn2+ νμεηδώλεηαη ζε Sn4+ ζύκθωλα κε ηε ρεκηθή εμίζωζε
ζηελ νπνία ιείπνπλ νη ζπληειεζηέο:
SnCl2 + KMnO4 + HCl

SnCl4 + KCl + MnCl2 + H2O

Να βξεζεί ν αξηζκόο νμείδωζεο Χ ηνπ Fe θαη λα ζπκπιεξωζνύλ νη ζπληειεζηέο ηωλ ρεκηθώλ αληηδξάζεωλ. (Fe = 56)
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Απαληήζεηο:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

NAI
NAI
0,25 M
0,224 L
ΟΧΘ 0,128 g
1,5 M
9,6 g
38,1 g
8,96 L
4,48 L 19,2 g
0,2 mol 0,1 mol
0,1 mol 0,2 mol
0,05 Μ
0,1 mol 0,1 mol
0,1 mol 0,1 mol
+3

12,7 g 10,8 g
6,5 g 12,7 g ΝΑΘ
1,2 g 3,2 g
5,6 g 10,8 g 17,92 L

