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 )0120 (124114יסודות הכימיה 

  תרמוכימיה: 3'  מסביתתרגיל 

. Joule ביחידות Q ,W ,∆E ,∆Hחשב את . ' אטמ2 בלחץ של 300K - ל200K -מול אחד של גז אידיאלי חומם מ .1

  )Cp=5/2 R. )Q=∆H=2078.5J , W=-828.2J , ∆E=1250.3J: נתון

  

 , H. )∆E=0.8 KJ∆ -  וE∆  את חשב . atm 1 בלחץ של ,L 22 - לL 20 - חום ומתנפח מKJ 1בלון מלא בגז קולט  .2

∆H=1 KJ(  

  

שינוי , 1atm ובלחץ של 298Kשל ' בטמפ, C2H5OH(l),  השריפה של מול אחד של אתנול נוזליעבור תגובת .3

ובהנחה כי הגזים , בהנחה שניתן להזניח את נפח הנוזלים ביחס לנפח הגזים. 1370KJ-האנתלפיה הוא 

  )1367.7KJ-(? מה יהיה השינוי באנרגיה הפנימית של המערכת, אלייםמתנהגים כגזים אידי

  

  : נתוןC˚25בטמפרטורה של  .4

∆H (Kcal/mol)   

-94.05  C(s) + O2(g)  → CO2(g) 

-68.32  H2(g) + 1/2 O2(g)  → H2O(l) 

177.20-  CH2N2(s) + 3/2 O2(g)  →  CO2(g) + H2O(l) + N2(g)  

  )Kcal/mol 14.83(.  מוצק (CH2N2) של ציאנאמיד  ההיווצרות הסטנדרטיתאת אנטלפייתחשב              

  

+Na מול 1חשב את אנטלפיית ההווצרות כאשר  .5
(g) מול 1 מגיב עם Cl-

(g) לקבלת NaClמוצק  .  

  :נתונים

∆H (KJ/mol)   

108.0 Na (s) → Na(g)  

502.1 Na (g) → Na+
(g) + e-  

242.8 Cl2 (g) → 2Cl(g)  

365.3 Cl-  (g) → Cl(g) + e-  

-411 Na(s) + 1/2 Cl2(g) → NaCl(s)  

            )-777.3KJ/mol(  

  

  

  : לתגובות הבאות˚H∆ נתונים ערכי .(CH4) עבור גז מתאן H˚ f∆עליך לחשב את  .6

H2(g) + 1/2O2(g) → H2O(l)                                  ∆H˚ = -68.3 Kcal/mole 

C(s) + O2(g) → CO2(g)                                         ∆H˚ = -94.1 Kcal/mole  
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 ? שהתבקשת°H∆איזו תגובה חסרה על מנת לחשב את   .א

  .CH4(g) עבור התגובה ליצירת H˚f∆חשבו את   , ל" עבור התגובה הנH˚ = 202.8 Kcal/mole∆אם נתון   .ב

               )-27.9Kcal/mol(  

  

  Kcal/mol 57.80-  : הם(C6H12)וציקלוהקסן  , (C6H6)בנזן  , (H2)שריפה של מימן עבור  ˚H∆ ערכי .7

 ,-757.52 Kcal/mol ,881.67--ו Kcal/mol  ,חשב את  .בהתאמה∆H˚תגובה הבאה של ה :  

 C6H6(g) + 3H2(g) → C6H12(g)   .)-49.25Kcal/mol(  

  

. 1atm ובלחץ של C˚0 בטמפרטורה של L 875 יהנפחו ההתחלתי של הכדור ה. הליוםלא בוכדור פורח מ .8

קיבול החום המולרי לגז כי  נתון. הלחץ נשאר קבוע, C˚38.0 לטמפרטורה של חומם הכדור, ולקראת המראת

  .J/mol·°C 20.8 הליום הינו

  .עבור ההליום שבתוך הכדור, E∆, והאנרגיה הפנימית, Wהעבודה  , Q, חשב את שינוי החום  .א

 ?ל"הנעבור התהליך  , H∆, מהו שינוי האנתלפיה   .ב

 )Q=∆∆∆∆H=30.9KJ , W=-12.4KJ , ∆∆∆∆E=18.5KJ(  

  

  . 2.45°C -ב" קלורימטר פצצה"מעלה את הטמפרטורה של , (C7H6O2) של חומצה בנזואית g 0.1584 שריפת .9

   ).KJ/g 26.42: הוא חום השריפה של חומצה בנזואית כינתון(?  קיבול החום של הקלורימטרחשב את. א

)1.71KJ/°°°°C(  

מהי אנרגיית . 3.25°C - והטמפרטורה עולה ב(C8H8O3) ונילין g 0.2130  שורפיםבאותו קלורימטר. ב

  )26.1KJ/gr , 3967.2KJ/mol( ?יןלהשריפה לגרם ומהי אנרגיית השריפה למול וני

  

 C˚25 יפוסי שבו טמפרטורת מי הברז הינהביום קיץ ט) L 120(נרגיה נאגרת בדוד שמש טיפוסי כמה א .10

 .1g/cm3וניתן להניח כי צפיפותם  1cal/g∙°C הוא קיבול חום ספציפי של מים ?C˚80וטמפרטורת המים הינה 

)6600Kcal(  

  

 לנפח סופי של L 5.00 מנפח התחלתי של מתכווץ  atm 1.5ותחת לחץ חיצוני של,  של חוםJ 225.0  קולטגז .11

2.00 L . מהו השינוי באנרגיה הפנימית? 

  :כלור עם תרכובת של פחמן וגופרית בתגובה של מתבצע, )CCl4(הסינתזה של פחמן טטראכלורי  .12

CS2 (l) + 3 Cl2 (g)  → CCl4 + S2Cl2 (l) 

  :ת הבאותתגובוינוי אנתלפיה של הנתונים ש

∆H = -1077 KJ  CS2 (l) +3O2 → CO2 (g) + 2SO2(g)  (1) 

∆H= -60.2 KJ  2S(s) +Cl2 (g) → S2Cl2 (l)  (2) 

∆H=-135.4 KJ  C(s) + 2Cl2 (g) →  CCl4 (l)  (3) 
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∆H = -296.9 KJ  S(s) + O2(g) →  SO2 (g)  (4) 

∆H=-393.5 KJ  C(s) +O2(g)  →  CO2 (g)      (5) 

  ?CCl4 -מהו השינוי באנתלפיה של ראקצית יצירת ה

   6CO2(g) + 6H2O(l) � C6H12O6(s) + 6O2(g)בריאקציה  ) (H∆חשב שינוי האנטלפיה  .13

  . תחת תנאים סטנדרטייםK 298המתרחשת בטמפרטורה של  )פוטוסינטזה של גלוקוז(

  : נתונות אנטלפיות היווצרות באותם תנאים

mol
KJOHH

mol
KJCOH

mol
KJOHCH lfgfsf 286)(394)(1274)( )(2)(2)(6126 −=∆−=∆−=∆  

  

  

 g 100.0י קובית קרח במשקל של " מקורר ע200ºCגוש ברזל הנמצא בטמפרטורה התחלתית של  .14

  . חשב את משקל הברזל.  25ºCהמים והברזל הגיעו לטמפרטורה של . 0ºCובטמפרטורה התחלתית של 

נתון כי עבור מים 
mol

Kj
IceH fusion 01.6)( =∆       ,

)(
184.4)( 02 Cg

JOHC p
⋅

=  

: ועבור הברזל
)(

444.0)( 0
Cg

JFeC p
⋅

= .  

  

השינוי .  הרשומה למטהיה בגופינו על פי משוואת התגובה משמש כמקור לאנרג,C12H22O11, סוכרוז .15

כמה גרם סוכרוז צריך לשרוף על מנת להעלות את הטמפרטורה . KJ 5.65�103-זו הוא תגובה באנתלפיה עבור 

1 - מים בKg 50של 
o
C ? 4.184קיבול החום הספציפי של מים הוא J/g·°C.  

C12H22O11(s) + 12 O2(g) � 12 CO2(g) + 11 H2O(l) 

 

  

  

  

  


