Τµήµα Χηµείας
Μάθηµα: Φυσικοχηµεία Ι
Εξετάσεις: Περίοδος Ιουνίου 2008-09 (15.7.2009)
Θέµα 3.
α) ∆ιαπιστώθηκε πειραµατικά ότι το σηµείο τήξεως της ουσίας Χ µετακινείται από 350°C σε
352°C όταν η εξωτερική πίεση αλλάζει από 1.5 atm σε 150 atm. Τι πρόσηµο (-, 0, +) έχουν οι
επόµενες ποσότητες κατά την τήξη της Χ; ∆h, ∆µ, ∆s, ∆v.
Λύση:
Συνήθως για την τήξη των υλικών απαιτείται προσφορά θερµότητας, άρα ∆hf > 0.
Η τήξη είναι φαινόµενο που συµβαίνει όταν τα χηµικά δυναµικά των 2 φάσεων είναι ίσα, άρα
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Από τα δεδοµένα που έχουµε:
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β) ∆ίνεται το διάγραµµα φάσεων της ουσίας Α. i) Πόσα
τριπλά σηµεία αναγνωρίζετε στο διάγραµµα αυτό;
ii) Κατά την ισόθερµη συµπίεση αερίου Α µέχρι πίεση 320
kPa σε θερµοκρασία 230 K, πόσες αλλαγές φάσεως
παρατηρούνται;
iii) Κατά την ισοβαρή ψύξη του αερίου υπό πίεση 150 kPa
µέχρι θερµοκρασία 230 K, από πόσες και ποιες φάσεις
περνά το σύστηµα;
Λύση:
i) 5 τριπλά σηµεία
ii) 2 αλλαγές φάσεως
iii) Περνά από 4 φάσεις: g, l1, s2, s1.

Θέµα 4.

P (kPa)

∆ίνεται διάγραµµα για θερµοκρασία 32°C των µερικών
πιέσεων των συστατικών 1 και 2 µίγµατος πτητικών
συστατικών, τα οποία αναµιγνύονται πλήρως σε όλες τις
αναλογίες,
συναρτήσει
του
γραµµοµοριακού
κλάσµατος του συστατικού 1.
α) Να προσδιορισθούν η τάση ατµών του καθαρού
συστατικού 1 σε 32°C και η σταθερά Henry του
συστατικού 2 σε µίγµατα µε το συστατικό 1.
β) Ποιά η σύσταση της υγρής φάσης (x1) όταν το
γραµµοµοριακό κλάσµα του συστατικού 1 στην αέρια
φάση είναι y1 = 0.5.
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Λύση:
x1
α) καθαρό 1 ⇒ x1 = 1. P1(x1=1) = 30 kPa.
Σταθερά Henry H2 είναι αυτή µε την οποία προβλέπουµε την τάση ατµών του συστατικού 2 όταν
x2 → 0, δηλ. P2 = H2 x2, άρα H2 = P2/x2.
Για x2 = 0.1, P2 = 5 kPa, συνεπώς H2 = 5 kPa / 0.1 = 50 kPa.

β) y1 =

n1
P1
1
≈
= ⇒ 2 P1 = P1 + P2 ⇒ P1 = P2
n1 + n2 P1 + P2 2

Οι µερικές πιέσεις είναι ίσες στο σηµείο όπου διασταυρώνονται οι αντίστοιχες καµπύλες. Η τιµή
είναι P1 = P2 = 17 kPa. Στο σηµείο αυτό x1 = 0.28.
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