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Προβλήµατα εργαστηριακών ασκήσεων Φυσικοχηµείας ΙΙ (514Ε)
Ένα αέριο έχει συντελεστή Joule-Thomson µJT = 1.2 K/bar σε συνθήκες κοντά στην
θερµοκρασία δωµατίου και σε 1 atm. Πραγµατοποιούµε µέτρηση µε αρχικές
συνθήκες 1.45 bar και 20.20 °C και τελική πίεση 1.00 bar. Ποια είναι η τελική
θερµοκρασία;
Γνωρίζοντας τη σχέση µεταξύ µJT και των παραµέτρων a και b της καταστατικής
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το άζωτο, µε a = 1.39 L atm mol και b = 0.03913 L mol-1, έχει µJT = 0.
Στην άσκηση της ζεσεοσκοπίας ο Κώστας βρήκε 1.23 K για το σηµείο ζέσεως του
H2O, ενώ µε την προσθήκη 2.00 g άγνωστης ουσίας σε 210 g H2O το σηµείο ζέσεως
έγινε 1.33 K. Οι αντίστοιχες µετρήσεις της Μαρίας µε άλλη άγνωστη ουσία ήταν 2.44
K, 1.00 g, 202 g και 1.54 K. Τίνος η ουσία είχε µεγαλύτερη γραµµοµοριακή µάζα;
Η διαλυτότητα του εναµµώνιου φωσφορικού µαγνησίου (NH4MgPO4) σε H2O στους
25 °C είναι 5.1×10-5 mol/kg. Ποια είναι η τιµή του συντελεστή ενεργότητας του
ιόντος PO43- σε κορεσµένο διάλυµα του άλατος, αν γνωρίζουµε ότι η σταθερά A (του
οριακού νόµου των P. Debye και E. Hückel) είναι 0.50;
Μίγµα των υγρών 1 και 2 που αποτελείται από n1 = 1 mol και n2 = 1 mol έχει όγκο
30.0 cm3. Άλλο µίγµα µε n1 = 1 mol και n2 = 1.1 mol έχει όγκο 31.0 cm3. Ποιοι είναι
οι µερικοί γραµµοµοριακοί όγκοι των συστατικών 2 και 1;
Τα υγρά Α και Β έχουν δείκτη διαθλάσεως 1.35 και 1.45. Υγρό µίγµα µε δείκτη
διαθλάσεως 1.40 είναι σε ισορροπία µε ατµό που έχει δείκτη διαθλάσεως 1.42 σε
θερµοκρασία θ1. Άλλο υγρό µίγµα έχει δείκτη διαθλάσεως 1.41. Η θερµοκρασία θ2
στην οποία βράζει αυτό το µίγµα είναι µεγαλύτερη ή µικρότερη από την θ1;
Ποια η διαφορά µεταξύ µιας ισόθερµης Langmuir και µιας ισόθερµης Freundlich;
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