Q 1.তেজস্ক্রিয় 14C আইস োস োসের অর্োয়ু
ধ 5730 বছর। বেধমোন জীবন্ত
ত োসনো গোসছর েররসেরিসে এ ট েুরোেোস্ক্রি নমুনোয় উেরিে োসে
80% আইস োস োে উেরিে থো সে েুরোেোস্ক্রি নমুনোট র বয় রনর্য়ধ
সরো।
Ans. t1/2=0.693/k
k=.693/ t1/2 =0.693/5730 বছর
t=1/k ln (100/80)=1845 বছর
Q 2.20 বছর ের তেজস্ক্রিয় িয় এর ের 1g তেজস্ক্রিয় তমৌসের
0.0625g অবরিষ্ট রইে। ঐ রবস্ক্রিয়োর হোর ধ্র ুু ব ও অর্োয়ু
ধ র মোন
ে? 10 বছর ের ঐ তমৌেট র ে ো অবরিষ্ট থো সব?
Ans. র্রর অর্োয়ু
ধ =x
20/x

ংখ্য

অর্োয়ু
ধ র

ংখ্যো=20/x

অর্োয়ু
ধ র ের অবরিষ্ট েদোসথরধ েররমোর্=a(1/2)20/x
(a= েোথরম

েররমোন)

0.625= a(1/2)20/x
or,(1/2)4=(1/2)20/x
or, 20/x=4
x=5

অর্োয়ু
ধ x =5 বছর

10 বছর ের অথোৎ
ধ দুট অর্োয়ু
ধ র ের তমৌেট র অবরিষ্ট তেজস্ক্রিয়
েদোসথরধ েররমোর্=0.25g
রব ল্প েদ্ধরে:
k=1/t ln[a/(a-x)]
or, k=1/20 ln(1/0.0625)
or, k=2.77/20=0.1386

t1/2 =0.693/k=0.693/0.1386=5

10 বছর ের, 0.1386=1/10 [ln1/(a-x)]

or, 1.386=ln1-ln(a-x)
or, ln(a-x) = -1.386
or, (a-x)=e-1.386
(a-x)=0.25
Q3. খ্ন রবস্ক্রিয়ো হোসরর এ
মোন হয়?
Ans. হোর

এবং রবস্ক্রিয়োর হোর ধ্র ুু বস র এ

মী রর্ট হে r=k[A]n

অথোৎ
ধ যখ্ন n=0 েখ্ন r=k
অথোৎ
ধ িূর্য িম রবস্ক্রিয়োর তিসে রবস্ক্রিয়ো হোসরর এ
রবস্ক্রিয়োর হোর ধ্র ুু বস র এ
মোন হয়।
Q4. য়েোর এ ট খ্সের দহসনর হোর
দহসনর হোর অসেিো ম ত ন?

ম ওজসনর

Ans. ম ওজসনর য়েোর খ্সের েু েনোয়
তিেফে অসন তবরি।

এবং
য়েোর গুঁ স োর

য়েোর গুঁ স োর েৃষ্ঠেসের

Q5. 25°Cউষ্ণেোয় H2O2 এর রবসয়োজন রবস্ক্রিয়োয় েোপ্ত ফেোফে:
ময়(min)

0

10 20

% রবসয়োজন

0

37 60 তদখ্োও তয রবস্ক্রিয়োট েথম িসমর

Ans. েথম িসমর রবস্ক্রিয়োর তিসে k=1/t ln[a/(a-x)]
t= 10mins

k=1/10 ln(100/63)=0.046min-1

t=20mins

k=1/20 ln (100/60)= 0.046min-1

তযসহেু উভয় তিসে k এর মোন

মোন েোই এট েথম িসমর রবস্ক্রিয়ো

Q6. এ ট েথম িম রবস্ক্রিয়োর 30% রবসয়োজসনর জনয 40mins
তনয়। রবস্ক্রিয়োট র অর্োয়ু
ধ রনর্য়ধ সরো।
Ans. েথম িসমর রবস্ক্রিয়োর তিসে হোর ধ্র ুু ব

ময়

k=1/t ln [a/(a-x)]
k=1/40 ln(100/70)=8.916x10-3min-1
অর্োয়ু
ধ t1/2 =0.693/8.916x10-3=77.725min
Q7. িূর্য িম রবস্ক্রিয়োর তিসে রবস্ক্রিয়ো হোর বনোম গোঢ়ত্ব তেখ্রিে
আুঁস ো।
Ans. িূর্য িম রবস্ক্রিয়োর তিসে রবস্ক্রিয়ো হোর

মী রর্ r=k

↑
r

c→
Q8. এ ট আবদ্ধ েোসে 2A→4B+C গযো ীয় রবস্ক্রিয়োট

ংঘট ে

হয়। যরদ 10s মসয় B এর গোঢ়ত্ব 5x10-3 molL-1 বৃস্ক্রদ্ধ েোয় েসব ঐ
মসয়র বযবর্োসন (i) B উৎেন্ন হওয়োর হোর (ii) A অন্তরহধে হওয়োর
হোর(iii) রবস্ক্রিয়োট র রবস্ক্রিয়ো হোর গর্নো সরো।
Ans. (i)B উৎেন্ন হওয়োর হোর=B এর গোঢ়ত্ব বৃস্ক্রদ্ধ/ েসয়োজনীয়
=5x10-3 /10 molL-1s-1
=5x10-4 molL-1s-1
(ii)A ও B এর

হগ তথস

েোই

A অন্তরহধে হওয়োর হোর =(1/2) B উৎেন্ন হওয়োর হোর
= (1/2) x 5x10-4 molL-1s-1

ময়

=2.5x10-4 molL-1s-1
(iii) রবস্ক্রিয়োট র রবস্ক্রিয়ো হোর r=(1/2) A অন্তরহধে হওয়োর হোর
=(1/2) x 2.5x10-4 molL-1s-1
=1.25x10-4 molL-1s-1
Q9. এ ট েথম িম রবস্ক্রিয়োর শুরু হওয়োর 10min ও 20min ের
রবস্ক্রিয়োর গরেসবগ যথোিসম 0.04 molL-1s-1 ও 0.03 molL-1s-1 হসে
রবস্ক্রিয়োট র অর্োয়ু
ধ োে রনর্য়ধ

সরো।

Ans.েথম িম রবস্ক্রিয়োর তিসে r=k[A]
যখ্ন t=10mins

0.04=k[A]

যখ্ন t=20mins

0.03=k[A]

(i)/(ii)

1……(i)
2……..(ii)

সর েোই

0.04/0.03 = (k[A]

1) /

k[A]

2 =4/3

েথম িম রবস্ক্রিয়োর মো রেে রবস্ক্রিয়ো হোর মী রর্
t= 1/k ln([A] /[A])
0
t=10mins

10= 1/k ln([A] /[A] ) …………(iv)
0
1

t= 20mins

20= 1/k ln([A] /[A]
(v)
0
2………………

(v) –(iv)

10= 1/k {ln([A] /[A] ) -ln([A] /[A] }
0
2
0
1
or, 10=1/k ln[A]

Or, k= 1/10 ln[A]

[A]
1/ 2

[A]
1/ 2

Or, k=1/10 ln(4/3)

=0.0287min-1

t
=0.693/k = 0.693/0.0287 = 24mins
1/2
10)

ী িসেধ এ ট রিেীয় িসমর রবস্ক্রিয়ো েথম িসমর রবস্ক্রিয়োয়

েররর্ে হয়? বযোখ্যো

সরো।

Ans. A+B→C
r=k[A][B]

রবস্ক্রিয়োর িম=1+1=2

যরদ ত োসনো এ ট রবস্ক্রিয়স র গোঢ়ত্ব খ্ুব তবরি হয় ([A]>>[B]) েোহসে
ত ই রবস্ক্রিয়স র গোঢ়সত্বর েররবেধন নগর্য হয়।
েোহসে r=k[B]

ুেরোং রবস্ক্রিয়োর িম=1

এ ো এ ট ছদ্মিম েথম রবস্ক্রিয়ো

