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1-р зэрэглэлийн бодлого (4 оноо)
Лабораторт (t˚=25˚C, P=660 мм м.у.б.) Y металлын устай харилцан үйлчлэх урвалыг ашиглан Х хийг гарган
авсан байна. Гарган авсан хийн эзэлхүүн 67.2 мл болно. Y металл нь дөлний өнгийг улаанаар буддаг. Урвалаар
үүссэн Х хий нь агаараас хөнгөн. Мөн Х хийг хурааж авсан савыг бага зэрэг хазайлгаад амсарт нь асаж буй
зомгол барихад хүчтэй тэсрэх чимээ гаргаж байв.
а. Х хийн томьёог бичиж, нэрлэнэ үү.

б. Х хийг агаарыг түрүүлэх аргаар хурааж авахыг зургаар илэрхийлж, тайлбарлан бичнэ үү.

в. Х хийг таних аргыг тайлбарлаж, холбогдох урвалын тэгшитгэлийг бичнэ үү.

г. Y металлын томьёог бичиж, нэрлэнэ үү.

д. Лабораторийн нөхцөлд гарган авсан 67.2 мл Х хийн эзэлхүүнийг стандарт даралтад тооцоолно уу.

е. Урвалаар гарган авсан Х хийн гарц 85% бол урвалд шаардагдсан Y металлын массыг тооцно уу.



2-р зэрэглэлийн бодлого (5 оноо)
Иод усанд хязгаартай уусах боловч нүүрстөрөгчийн тетрахлорид  (CCl4)-д илүү сайн уусдаг. Уусах чанарт нь
үндэслэн тохирох уусгагч хэрэглэн холимгоос бодисыг ялгаж салгах энэхүү аргыг экстракц гэнэ. 

I2(уус) ⇄ I2(CCl4)
Ус  болон  CCl4 гэсэн  хоёр  уусгагчид  I2 харилцан  адилгүй  уусч  тэнцвэр  тогтох  ба  тэнцвэрийн  тогтмолыг
хуваарилалтын коэффициент гэж нэрлэдэг. 

K=
CCl4−т ууссаниодынконцентраци
усанд ууссаниодын концентраци

=
[ I 2(CCl4)]
[ I2( уус )]

Даалгавар
Сурагч усан ба  CCl4–ийн  үе дэх иодын хуваарилалтын коэффициентийг тодорхойлохын тулд 1.000 г иодыг
жинлэн авчээ. Дараа нь тус бүр 50 см3 эзлэхүүнтэй ус ба  CCl4-ийг хэмжин авч иодтой хольж сайтар сэгсрэв.
Усан үеэс 25 см3 авч 0.01 М концентрацитай натрийн тиосульфатын уусмалаар титрлэхэд 4.5 см3 зарцуулагджээ.
1. Титрлэлтээр явагдах урвалын тэгшитгэлийг бичээрэй. Титрлэлтийн төгсгөлийн цэгийг хэрхэн тогтоохыг

тайлбарлана уу.

2. Иодын хуваарилалтын коэффициентийг олоорой. Иод усан болон органик үеийн алинд нь сайн уусах вэ?
Яагаад?



Сурагч  дараах  хоёр  туршилтыг  явуулж  органик  үе  дэх  иодын  концентрацийг  харьцуулан  судалжээ.
Хуваарилалтын коэффициентийг 83-тай тэнцүү гэж үзнэ. 

3. 0.032 г I2 агуулсан 0.200 л усан уусмалд 0.030 л CCl4 нэмжээ. Холимгийг сэгсэрч усан болон органик үеийг
салгажээ. Усан үед үлдсэн  I2-ын молийн хувийг олно уу. Сурагч дахин 0.030 л  CCl4-ыг нэмж холимгийг
сэгсрэхэд усан үед үлдсэн иодын молийн хувь ямар болох вэ?

4. Хэрэв анхны уусмалд 0.060 л CCl4 нэмж үүссэн холимгийг сэгсэрвэл усан үед үлдсэн иодын молийн хувь
өмнөх бодолтын үр дүнтэй адил гарах уу? Тооцоогоор батлан харуулж, ялгааг тайлбарлаарай.



3-р зэрэглэлийн бодлого (6 оноо)
Этанолын хими шинж чанарыг дараах схемээр үзүүллээ. 

 
Даалгавар: 
1. Урвалын схем дэх A – I нэгдлүүдийн бүтцийг дүрсэлж нэрлэнэ үү.
A B C D E

F G H I

2. В нэгдлийн боломжит бүх изомерийг дүрсэлнэ үү. 




