Προβλήµατα Εργαστηριακών Ασκήσεων Φυσικοχηµείας ΙΙ (514Ε)
1. Σε πείραµα Τζουλ-Τόµσον µε άεριο CO2 ένας φοιτητής κατέγραψε τις επόµενες
τιµές: ∆P = 0.3 bar, ∆Τ = 0.10 Κ και ∆P = 0.45 bar, ∆T = 0.27 K. Να
προσδιορίσετε την τιµή του συντελεστή Τζουλ-Τόµσον από αυτά τα δεδοµένα.
2. Να προβλέψετε ποια από τις επόµενες ενώσεις έχει µεγαλύτερη τιµή σταθεράς
ζεσεοσκοπίας χωρίς να εκτελέσετε τις πράξεις. Η 1-εξανόλη έχει Tb = 157.6°C
και ∆hvap(Tb) = 44.50 kJ/mol, ενώ η 4-µεθυλο-1-πεντανόλη έχει Tb = 151.9°C και
∆hvap(Tb) = 44.46 kJ/mol
3. H τάση ατµών του βρωµοβενζολίου σε θερµοκρασία 83.1°C είναι 10 kPa και σε
155.4°C είναι 100 kPa. Ποια είναι η σταθερά ζεσεοσκοπίας αυτού του διαλύτη;
4. Η τάση ατµών του m-διχλωροβενζολίου (mdb) και του p-διχλωροβενζολίου (pdb)
είναι 1 kPa σε θερµοκρασία 46.7°C, ενώ είναι 100 kPa σε 172.5°C για το mdb και
σε 173.6°C για το pdb. Ποια ένωση έχει µεγαλύτερη τιµή σταθεράς ζεσοσκοπίας;
5. Η πυκνότητα του KI είναι 3.12 g/cm3 σε θερµοκρασία 298.15 K. Η πυκνότητα
του νερού σε 25°C είναι 0.997048 g/cm3 . Αν από την ανάµιξη 200 g Η2O και 63
g KI προκύπτει υγρό µε πυκνότητα 1.21g/cm3, ποιος είναι ο φαινόµενος µερικός
γραµµοµοριακός όγκος του KI και ποια η περίσσεια όγκου ανά µονάδα µάζας του
H2O;
6. Το κανονικό σηµείο ζέσεως του τολουολίου είναι 110°C και του βενζολίου 80°C.
Αυτές οι δύο ουσίες σχηµατίζουν ιδανικό µίγµα. Αν σε µια συσκευή αποστάξεως
είναι σε ισορροπία υγρή και αέρια φάση και η σύσταση της υγρής φάσεως είναι
xC6H6 = 0.4, η σύσταση της αέριας φάσεως αντιστοιχεί σε τιµή µεγαλύτερη, ίση ή
µικρότερη από το 0.4; Η θερµοκρασία του συστήµατος είναι µικρότερη από 80°C,
ίση ή µεγαλύτερη από 80°C, µικρότερη, ίση ή µεγαλύτερη από 110°C;
7. Η κρυοσκοπική σταθερά του H2O είναι 1.86 K kg mol-1. Ποια είναι η τιµή της
σταθεράς αυτής για το D2O το οποίο έχει κανονικό σηµείο τήξεως 3.82°C;
8. Ο δείκτης διαθλάσεως του H2O µετρηµένος σε 20°C και µε την µονοχρωµατική
ακτινοβολία στα 589 nm της διπλής γραµµής D εκποµπής των ατόµων Na είναι
1.33336, ενώ του ξηρού αέρα στις ίδιες συνθήκες είναι 1.00027230. Ποια είναι η
τιµή της οριακής γωνίας κατά την διάθλαση του φωτός στην µεσεπιφάνεια µεταξύ
των δύο υλικών;
9. Σε υδατικό διάλυµα 0.0025 mol/L CaCl2 προστέθηκε στερεό NaF µέχρι να
εµφανιστεί το πρώτο ίχνος στερεού CaF2 και βρέθηκε ότι [F-] = 3.6x10-4 mol/L.
Να υπολογισθεί η σταθερά του γινοµένου διαλυτότητας του CaF2. ∆ίνεται η
παράµετρος A = 0.511 του οριακού νόµου της θεωρίας Debye-Hückel.
10. Σε ποιο υδατικό διάλυµα διαλύεται περισσότερο BaSO4, σε διάλυµα µε
συγκέντρωση 0.1 ή 0.01 mol/L NaCl;
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