
МУИС, ШУС, ХИМИЙН ТЭНХИМИЙН НЭРЭМЖИТ

ХИМИЙН БАГА ОЛИМПИАДЫН X АНГИЙН ОНОЛ, БОДЛОГЫН ТЭМЦЭЭНИЙ ДААЛГАВАР
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Дундаж

1-р зэрэглэлийн бодлого (4 оноо)
Нэгэн органик  Q нэгдлийн молекул масс  нь 180 г/моль бөгөөд массын 40.0% нүүрстөрөгч,  6.7% устөрөгч,
53.3% хүчилтөрөгч эзэлдэг. Түүний шаталтаар А ба В нэгдэл үүсдэг. В нь үелэх хүснэгтийн нэг үед байрладаг
хоёр элементээс тогтдог. Зарим амьд биетийн эсэд гэрлийн энергийн нөлөөгөөр А + В  Q + Z урвал явагддаг.
Z нь хий байдалтай, элемент бөгөөд А ба В нэгдлийн найрлагад оролцдог.

Даалгавар
1. Q нэгдлийн молекулын томьёог тогтоож нэрлэнэ үү.

2. A, B, Z нэгдлийг тогтоож нэрлэнэ үү.
А: В: Z:

3. А + В  Q + Z урвалыг бичиж тэнцүүлнэ үү.

4. Ямар амьд биетийн эсэд дээрх урвал явагддаг вэ? Жишээ гаргана уу.



2-р зэрэглэлийн бодлого (5 оноо)
Үл мэдэгдэх А, Б, В нэгдлийн 10.14 г холимог өгчээ. Холимог дээр мөнгөний нитратын усан уусмал нэмэхэд В
нэгдэлтэй урвалд орж, 8.61 г ээдмэгтсэн цагаан өнгийн тунадас үүсгэсэн. Харин барийн хлоридын усан уусмал
нэмэхэд А, Б нэгдэлтэй урвалд орж 9.32 г цагаан өнгийн тунадас үүссэн байна. Мөн натрийн гидроксидын
уусмалаар үйлчлэхэд А бодис ногоон өнгийн тунадас, Б бодис цэнхэр өнгийн тунадас үүсгэдэг. Б, В нэгдлүүд
талст гидрат үүсгэхдээ өнгөө хувиргадаг. Энэ шинжид нь үндэслэн химийн харилцан үйлчлэлээр үүссэн усыг
танихад ашигладаг. Усгүй хуурай Б нэгдэл нь цагаан нунтаг байх бөгөөд ус нэмэхэд 5 молекул ус бүхий хөх
өнгөтэй талст гидрат үүсгэдэг. Харин усгүй хуурай В нэгдэл нь хөх өнгөтэй байх бөгөөд ус нэмэхэд 6 молекул
ус бүхий ягаан өнгийн талст гидрат үүсгэдэг. 
а. А, Б, В нэгдлийн томьёог бичиж, нэрлэнэ үү.
А: Б: В:

б. Холимог дахь В нэгдлийн массыг тооцож олно уу.

в. Холимог дахь А, Б нэгдлийн массыг тооцож олно уу.



3-р зэрэглэлийн бодлого (6 оноо)
Бодлого-физик хими
Хий байдалтай нүүрстөрөгчийн атом ба устөрөгчийн атом нэгдэж метан (CH4)  ба этан  (C2H6) үүсгэх урвалыг
өгчээ.

C(x) + 4H(x)  CH4(x) H=-1652 кЖмоль-1 (1)
2C(x) + 6H(x)  C2H6(x) H=-2825 кЖмоль-1 (2)

Даалгавар
1. (1) ба (2) экзотермийн урвалаар холимгийн температур хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

2. С-Н ба С-С холбооны энтальпийг тус тус тооцоолно уу.

3. Пропан (C3H8) үүсэх урвал (3C(x) + 8H(x)  C3H8(x))-ын энтальпи ямар утгатай байх вэ? Алканы үүсэх 
урвалын энтальпи нүүрстөрөгчийн атомын тооноос ямар зүй тогтолтой хамаарч байна вэ?

4. C(х)+2H2(х)CH4(х) урвалын энтальпи (1) урвалын энтальпитай адил уу? Хэрэв ялгаатай бол -1652 кЖмоль-1

утгатай жишихэд ямар утгатай (их эсвэл бага) гарах вэ? Хариултаа тайлбарлаарай.


