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Ασκήσεις και προβλήματα ΘΡΜΟΧΗΜΕΙΑΣ
1. Δίνονηαι οι θεπμοσημικέρ εξιζώζειρ:
2H2(g) + O2(g)
2H2O(l) + Q1 (ΔΗ1)
2H2(g) + O2(g)
2H2O(s) + Q2 (ΔΗ2)
2H2(g) + O2(g)
2H2O(g) + Q3 (ΔΗ3)
C3H8(g) + 5O2(g)
3CO2(g) + 4H2O(g) + Q4 (ΔΗ4)
C3H8(g) + 5O2(g)
3CO2(g) + 4H2O(l) + Q5 (ΔΗ5)
Να διαηάξεηε καηά αύξοςζα ζειπά:
α) ηιρ θεπμόηηηερ Q1, Q2, Q3 και ηιρ ενθαλπίερ ΔΗ1 , ΔΗ2, ΔΗ3
β) ηιρ θεπμόηηηερ Q4, Q5 και ηιρ ενθαλπίερ ΔΗ4 , ΔΗ5.
2. 4,48 L ζε stp C2H6 καίγονηαι πλήπωρ και εκλύεηαι θεπμόηηηα 140 kJ. Να γπαθεί η θεπμοσημική εξίζωζη
καύζηρ ηος C2H6.
3. Αέπιο μείγμα CH4 και C2H6 πος έσει όγκο 6,72 L ζε stp καίγεηαι και εκλύεηαι θεπμόηηηα 190 kJ. Να βπεθεί η
καηά βάπορ και καη΄ όγκο ζύζηαζη ηος μείγμαηορ. Η ενθαλπία καύζηρ ηος CH4 είναι -500 kJ/mol και ηος C2H6
-700 kJ/mol. ( C = 12, H = 1)
4. 14,4 g αλκανίος (CνΗ2ν+2) καίγονηαι πλήπωρ. Παπάγονηαι 22,4 L CO2 μεηπημένα ζε stp και εκλύεηαι θεπμόηηηα
220 kJ. α) Να βπεθεί ο μοπιακόρ ηύπορ και οι ζςνηακηικοί ηύποι ηος αλκανίος. β) Να βπεθεί η θεπμόηηηα
καύζηρ ηος αλκανίος ζε kJ/mol και ζε kJ/g γ) Να γπαθεί η θεπμοσημική εξίζωζη καύζηρ ηος αλκανίος.
( C = 12, H = 1)
5. 4,48 L αεπίος ςδπογονάνθπακα (CxΗy) καίγονηαι ηέλεια με ηον απαιηούμενο όγκο οξςγόνος 29,12 L (οι όγκοι
μεηπημένοι ζε stp). Παπάγονηαι 18 g H2O(l) και ελεςθεπώνεηαι θεπμόηηηα 190 kJ.
α) Να βπεθεί ο μοπιακόρ ηύπορ και οι ζςνηακηικοί ηύποι ηος ςδπογονάνθπακα. β) Να βπεθεί η θεπμόηηηα
καύζηρ και η ενθαλπία καύζηρ ηος ςδπογονάνθπακα ζε kJ/mol . γ) Να γπαθεί η θεπμοσημική εξίζωζη
καύζηρ ηος αλκανίος. δ) Αν ζηα καςζαέπια ηο παπαγόμενο νεπό είναι ζε αέπια καηάζηαζη H2O(g)
(ςδπαημοί), ηο εκλςόμενο ποζό θεπμόηηηαρ θα είναι μεγαλύηεπο, ίζο ή μικπόηεπο ηων 190 kJ ;
( C = 12, H = 1)
6. Για να καούν πλήπωρ 9,2 g κοπεζμένηρ μονοζθενούρ αλκοόληρ, απαιηούνηαι 13,44 L O2 ζε stp. Από ηην
καύζη αςηή εκλύονηαι 240 kJ θεπμόηηηαρ.
α) Να βπεθούν ο μοπιακόρ ηύπορ, οι δςναηοί ζςνηακηικοί ηύποι η θεπμόηηηα και η ενθαλπία καύζηρ ηηρ
αλκοόληρ ζε kJ/mol .
β) 17 g μείγμαηορ ηηρ αλκοόληρ πος βπήκαηε και μεθανόληρ CH3OH καίγονηαι και παπάγονηαι 460 kJ
θεπμόηηηαρ. Να βπεθεί η ζύζηαζη ζε mol και ζε g ηος μείγμαηορ. Δίνεηαι όηι η ενθαλπία καύζηρ ηηρ
μεθανόληρ είναι -1000 kJ/mol. (C = 12 H = 1 O = 16)
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7. 6,72 L (ζε stp) αεπίος μείγμαηορ αλκανίος και αλκενίος, με ηον ίδιο απιθμό αηόμων άνθπακα ζηο μόπιό ηοςρ,
καίγεηαι πλήπωρ. Παπάγονηαι 26,88 L (ζε stp) CO2 , 25,2 g ςδπαημών και ελεςθεπώνεηαι θεπμόηηηα 230 kJ. Η
θεπμόηηηα καύζηρ ηος αλκανίος είναι 800 kJ/mol. Ζηηούνηαι:
α) Η ζύζηαζη ζε mol ηος μείγμαηορ ηων ςδπογονανθπάκων.
β) Οι μοπιακοί ηύποι και οι δςναηοί ζςνηακηικοί ηύποι ηων ςδπογονανθπάκων.
γ) Η θεπμόηηηα καύζηρ ηος αλκενίος. (C = 12 H = 1 O = 16)
8. 8,0 g δείγμαηορ C πος πεπιέσει ππόζμιξη S καίγεηαι πλήπωρ ζε CO2 και SO2 ενώ ελεςθεπώνεηαι θεπμόηηηα
240 kJ.Το μείγμα ηων πποϊόνηων ηηρ καύζηρ διοσεηεςόμενο ζε όξινο με H2SO4 διάλςμα KMnO4 0,5 M, μποπεί
να αποσπωμαηίζει 80 ml αςηού, ανηιδπώνηαρ ηο SO2 ζύμθωνα με ηην ημιηελή οξειδοαναγωγική εξίζωζη (ηο
CO2 δεν είναι αναγωγικό ζώμα):
SO2 + KMnO4 + H2SO4 + H2O
H2SO4 + K2SO4 + MnSO4
Η ενθαλπία καύζηρ ηος CO2 είναι – 500 kJ/mol .
Ζηηούνηαι: α) η %W/W πεπιεκηικόηηηα ηος δείγμαηορ ζε S β) η θεπμόηηηα καύζηρ ηος S ζε SO2.
( C = 12 S = 32)

Απανηήζειρ :
1. α) Q3 < Q1<Q2 ΔΗ2<ΔΗ1<ΔΗ3 β)Q4<Q5 ΔΗ5<ΔΗ4
2. 700 kJ/mol
3. 1,6 g 6,0 g 2,24 L 4,48 L
4. C5H12 1100 kJ/mol 15,28 kJ/g
5. C4H10 950 kJ/mol -950 kJ/mol μικπόηεπο
6. C2H6O 1200 kJ/mol -1200 kJ/mol 0,3 mol 0,1 mol 13,8 g 3,2 g
7. 0,2 mol 0,1 mol C4H10 C4H8 700 kJ/mol
8. 40 %W/W 400 kJ/mol

