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.במבחןכםענה לשאלותי, יוגב ברק, הקורסמתרגל:  הערה_________________________ .: ז.ת

:הערות
כ המבחן מכיל שני דפים"סה.  דף נוסחאות מצורף למבחן זה.
 שעתיים= זמן הבחינה.
נא להראות את כל העבודה בפתרון לכל שאלה.

חומר סגור. ַ .חשבוןמותר מ
מותר להשתמש בעפרון.

 יחד עם מחברת התשובות) דפים2כ "סה(נא למסור את טופס השאלות ודף נוסחאות.

A + 2B + 3C                  5D + E:עבור התגובה, הטבלה הבאה מציגה מידע קינטי ממספר ניסויים.1]30%[

?מהו הסדר הכולל).י את כל החישובים/הראה(.את חוק הקצב עבור התגובהי/קבע.א

.1' בניסוי מסDאת קצב קבלת התוצר י/חשב.ב

.(krxn)את קבוע הקצב של התגובה י/חשב.ג

)שאר הריכוזים נותרים ללא שינוי(? 4יגדל פי Cכיצד ישתנה קצב התגובה אם ריכוז .ד

RC (M/s)[C] (M)[B] (M)[A] (M)ניסוי' מס

3.20·10-30.230.500.301
8.00·10-31.510.140.562
9.60·10-30.231.500.303
7.20·10-30.230.500.454
9.23·10-30.730.360.455

1/3דקות נמצא כי 4ולאחר , (25oC)החדר ' התרחשה בטמפA                B + Cהאלמנטריתהתגובה .2]20%[

kJ/mol 47: אנרגיית האקטיבציה של התגובה הינה. התפרקAמהחומר 

?דקות3ל על מנת לקבל זמן מחצית חיים של "יש לבצע את התגובה הנ' טמפובאיז.א

?החדר' זו לעומת טמפ' פי כמה גדל קצב התגובה בטמפ.ב

2A               B  + C:          עבור התגובה הכוללת,כתלות בזמןCהגרף הבא מתאר את ריכוז התוצר .3]35%[

.כללAניתן להניח כי בתום התגובה לא נשאר מגיב 
.C(RC)לפי את קצב התגובה ההתחלתיכמיטב יכולתך י/מצא, באמצעות הגרף.א

.A(RA)י את הקצב ההתחלתי לפי /ומצא' אי בחישוב מסעיף /השתמש.ב

.kBי את הערך והיחידות של /מצא, 3אם נתון שהתגובה הינה מסדר .ג

?מהו הזמן בו קצב התגובה יהיה שווה למחצית הקצב ההתחלתי , 3בהסתמך על כך שהתגובה מסדר .ד

.4את חוק הקצב האינטגרלי עבור תגובת פירוק מסדר י/פתח. א.4]15%[
.החיים של סדר זהי את הביטוי הפשוט ביותר עבור זמן מחצית /פתח. ב

*בהצלחה*
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בכימיה פיזיקליתבוחןנוסחאות ל

General Rxn.:  aA + bB  Products

Order
Differential Rate

Law Integral Rate Equation

0 R = k [A] – [A]0 = – kt

½ R = k[A]
1/2 [A]

½
– [A]0

½
= – ½kt

1 R = k[A] ℓn([A]/[A]0) = – kt

1½ R = k[A]
3/2 [A]

–½
–[A]0

–½
= ½kt

2
R = k[A]

2 [A]
–1

– [A]0

–1
=  kt

R = k[A][B] ℓ [ ]/[ ][ ] /[ ] = (b[A] – a[B] )k · t, for [B]0/[A]0  b/a

3 R = k[A]
3 [A]

–2
– [A]0

–2
= 2kt

Arrhenius Law: k = Ae–Ea/RT
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