Υποδείξεις για την λύση των ασκήσεων του βιβλίου του Ν. Κατσάνου Φυσικοχηµεία.
Κεφάλαιο 4
1. Χρησιµοποιούµε την εξίσωση Clapeyron.
2. ∆ιερευνούµε ενδεχόµενες σχέσεις διατάξεως των ενθαλπιών και των πυκνοτήτων και τις
θέσεις των καµπυλών ισορροπίας φάσεων στο διάγραµµα φάσεων.
3. Χρησιµοποιούµε την εξίσωση Clausius – Clapeyron.
4. Χρησιµοποιούµε την εξίσωση Clausius – Clapeyron σε ολοκληρωµένη µορφή.
5. Χρησιµοποιούµε την εξίσωση Clausius – Clapeyron σε ολοκληρωµένη µορφή και την
τιµή ∆s από τον κανόνα του Trouton.
6. Εφαρµόζουµε τον ορισµό του µερικού γραµµοµριακού όγκου στην χέση που δίνεται.
7. Χρησιµοποιούµε τους νόµους Dalton και Raoult.
8. Χρησιµοποιούµε τους νόµους Dalton και Raoult.
9. Χρησιµοποιούµε τους νόµους Dalton και Raoult.
10. Ορίζουµε τον ολικό αριθµό γραµµοµορίων και χρησιµοποιούµε τον ορισµό του
γραµµοµοριακού κλάσµατος.
11. Χρησιµοποιούµε τον νόµο του Raoult και την έκφραση της σταθεράς ζεσεοσκοπίας.
12. Κατασκευάζουµε διάγραµµα φάσεων µε σηµεία ζέσεως συναρτήσει συνθέσεως
χρησιµοποιώντας τις σταθερές κρυοσκοπίας ως οδηγούς για την κλίση των σχετικών
καµπυλών.
13. Χρησιµοποιούµε τον όρισµό της σταθεράς ζεσεοσκοπίας και την εξίσωση Clausius –
Clapeyron.
14. Σχεδιάζουµε το διάγραµµα, µετατρέπουµε τα δεδοµένα σε γραµµοµοριακά κλάσµατα και
προσδιορίζουµε τις συντεταγµένες αυτών στο διάγραµµα.
15. Νόµος Raoult.
16. Νόµος Henry, ορισµός γραµµοµοριακού κλάσµατος.
17. Ακριβής έκφραση της ταπείνωσης του σηµείου τήξεως, εφαρµογή για κάθε µίγµα.
18. Κατασκευή διαγράµµατος φάσεων µίγµατος στερεών, εύρεση χαρακτηριστικών σηµείων.
19. Ορισµός του συντελεστή κατανοµής, πράξεις για υπολογισµό συγκεντρώσεων.
20. Clausius-Clapeyron για την εύρεση της ∆h, υπολογισµός σηµείου ζέσεως για P = 1 atm,
υπολογισµός ∆G για P = 1 atm.
21. Σχολιασµός της εξισώσεως Clapeyron.
22. Σηµείο τοµής των καµπυλών.
23.
24.
25. ∆ιάγραµµα τάσεως ατµών κάθε συστατικού και του αθροίσµατός τους, εύρεση
θερµοκρασίας για P = 1 atm, προσδιορισµός συστάσεως ατµού.
26. Τι παριστάνει η εντροπία σε σχέση µε το χηµικό δυναµικό;
27. Clausius-Clapeyron, ορισµός θερµοχωρητικότητας, εύρεση της P = P(T).
28. ∆Gµίξεως.
29. Εξίσωση Clapeyron.
30. Το ζητούµενο θα υπολογισθεί από το νόµο του Raoult µε τη βοήθεια της σχέσεως
Clausius-Clapeyron για τον προσδιορισµό της τάσεως ατµών των καθαρών συστατικών
στη θερµοκρασία των 313 Κ.
31. Σχέσεις των S και V µε το µ κάθε φάσεως και εύρεση ευσταθέστερων καταστάσεων,
διερεύνηση περιπτώσεων.
32. Κανόνας Trouton, εξίσωση Clausius-Clapeyron, πράξεις για T→∞.
33. Εξίσωση Clapeyron.
34. Νόµος Raoult, πράξεις σε µίγµα.
35. Η κλασµατική απόσταξη δίνει ως προϊόντα τα καθαρά συστατικά του µίγµατος ή
αζεοτροπικό µίγµα και ένα καθαρό συστατικό. Πράξεις.
36. Πράξεις για τα γραµµοµοριακά κλάσµατα των ενώσεων και των ευτηκτικών σηµείων,
τοποθέτηση των σηµείων στο διάγραµµα και χάραξη οµαλών καµπυλών.
37. Σχεδίαση διαγράµµατος.
38. Σχεδίαση διαγράµµατος, εντοπισµός δοθέντων σηµείων στις περιοχές µιας ή δυο φάσεων.
39. Κρυοσκοπία και ισοστάθµιση µάζας.

