Προβλήµατα Εργαστηριακών Ασκήσεων Φ/Χ-ΙΙ (514E)
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1) Ενα σύστηµα τριών συστατικών Α, Β, C, παρουσιάζει περιορισµένη διαλυτότητα στα
συστατικά B και C. Σε τριγωνικό διάγραµµα τοποθετήστε τα σηµεία που παριστάνουν:
(i) Αρχική σύνθεση του δυαδικού συστήµατος B, C : xB = 0.8 xC = 0.2
(ii) Προσθήκη σε αυτό του συστατικού A µέχρι διαυγάσεως, όταν xΑ = 0.3
(iii) Αρχική σύνθεση του δυαδικού συστήµατος B, C : xB = xC = 0.5
(iv) Προσθήκη σε αυτό του συστατικού A µέχρι διαυγάσεως, όταν xΑ = 0.4
(v) Αρχική σύνθεση του δυαδικού συστήµατος B, C : xB = 0.2, xC = 0.8
(vi) Προσθήκη σε αυτό του συστατικού A µέχρι διαυγάσεως, όταν xΑ = 0.2
Με τη βοήθεια των τριών σηµείων των ii, iv, vi, να χαράψετε την καµπύλη διαλυτότητος και να
σηµειώσετε τις περιοχές µιάς και δύο φάσεων του συστήµατος Α, Β, C.
Να σχεδιάσετε (ποιοτικώς) το ίδιο διάγραµµα σε µεγαλύτερη θερµοκρασία και να σχολιάσετε.
Εάν θεωρηθεί ως µεταβλητή και η θερµοκρασία, πώς θα µπορούσε τοποθετηθεί ο άξονας αυτός;
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2) Στο τριγωνικό διάγραµµα φάσεων ενός µίγµατος τριών συστατικών Α, Β, C (να χαραχθεί η
καµπύλη διαλυτότητας από τα εξής δεδοµένα:
i) την σύνθεση των δύο φάσεων για xA = 0, xB = 0.8, xC = 0.2 και xB = 0.15, xC = 0.85
ii) το σηµείο που οι δύο φάσεις µεταπίπτουν σε µία για xB = 0.2, xC = 0.5
iii) να χαραχθεί η ευθεία πάνω στην οποία µεταβάλλεται το γραµµοµοριακό κλάσµα xA του
συστατικού Α, όταν η αρχική σύνθεση του µίγµατος είναι xB = 0.4, xC = 0.6.
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3) ∆ίνεται σειρά τιµών της επιφανειακής τάσης για αραιά διαλύµατα φαινόλης-νερού στους 303
Κ και κατασκευάζεται η αντίστοιχη καµπύλη επιφανειακής τάσεως συναρτήσει συγκεντρώσεως.
Αν σε συγκέντρωση 0.01 mol/L η κλίση της καµπύλης αυτής ισούται µε -0.08 Ν m-1mol-1L
ζητούνται τα εξής:
(α) Να σχεδιάσετε την πιθανή καµπύλη γ = f(c) (c: η συγκέντρωση της φαινόλης) για το σύστηµα
αυτό και να δικαιολογήσετε τη µορφή της βάσει των συστατικών του διαλύµατος.
(β) Να υπολογίσετε την επιφανειακή περίσσεια Γ2 της φαινόλης και την µέση επιφάνεια που
καταλαµβάνει κάθε µόριο φαινόλης στη συγκέντρωση που δόθηκε.
∆ίνεται η έκφραση της ισόθερµης Gibbs: Γ2 = - 1/RT dγ/d(lnc).
[R = 8.31 J/(mol K), ΝΑ = 6.022x1023 µόριa/mol , 1 J = 1 N]
4) Η µεταβολή της επιφανειακής τάσεως υδατικού διαλύµατος οργανικής ουσίας µε την
συγκέντρωση στους 20°C δίνεται από τη σχέση : γ(mN m –1) = γο – 25.3lnc(mol dm-3 ).
Να υπολογισθεί η επιφανειακή περίσσεια Γ2 της ουσίας, ο αριθµός των µορίων της ουσίας που
υπάρχουν ανά 1 m2 και η επιφάνεια που καταλαµβάνει ένα µόριο. Τι συµπεραίνετε; η ουσία
είναι υδρόφιλη ή υδρόφοβη; Αιτιολογήσετε.
∆ίνεται η έκφραση της ισόθερµης Gibbs: Γ2 = - 1/RT dγ/d(lnc).
[R = 8.31 J/(mol K), ΝΑ = 6.022x1023 µόριa/mol , 1 J = 1 N]
5) Kατά τη µελέτη της προσροφήσεως του HCOOH από ζωάνθρακα σε ένα υδατικό διάλυµα του
οξέως αυτού, έχει βρεθεί ότι ο αριθµός των moles για τον σχηµατισµό µονοµοριακής στοιβάδας
(πλήρης κάλυψη) στο σύστηµα αυτό ήταν 1.6x10-3 mol g-1. Για σταθερή κάλυψη ίση µε 30%
βρίσκεται ότι η συγκέντρωση του διαλύµατος στο οξύ πρέπει να είναι 0.060 mol L-1 όταν η
θερµοκρασία είναι 20°C και 0.80 mol L-1 όταν είναι 40°C. Από τις τιµές αυτές (α) να
υπολογισθεί η ισοστερική ενθαλπία προσροφήσεως για την κάλυψη αυτή (β) να σχεδιασθεί η
καµπύλη της εξάρτησης των moles προσροφουµένης ουσίας από την συγκέντρωση του
διαλύµατος για τις δύο θερµοκρασίες και να σηµειωθούν τα σηµεία που δίνονται στο πείραµα
αυτό. (R = 8.31 J mol-1 K-1). Για την ισοστερική ενθαλπία προσροφήσεως ισχύει η σχέση
d(lnc)/dT = - ∆Hs / RT2

6) Τα ακόλουθα δεδοµένα ευρέθηκαν για την προσρόφηση υδατικού διαλύµατος οξικού οξέος
σε ζωάνθρακα σε θερµοκρασία Τ=273.15Κ.
Co (M)
C (M)
m (g) ζωάνθρακα
Αρχική
Τελική
0.250
0.200
3.90
0.126
0.035
4.00
Αν τα δεδοµένα ευρίσκονται σε συµφωνία µε την ισόθερµη του Freundlich: ns = kC1/n
όπου ns είναι ο αριθµός των mol του προσροφηµένου οξικού οξέος ανα g προσροφητή και k, n
είναι σταθερές. Να προσδιορισθούν οι σταθερές k και n. Oι συνολικοί όγκοι του διαλύµατος
σε επαφή µε τον ζωάνθρακα ήταν 200 mL.
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7) Τα ακόλουθα δεδοµένα ευρέθησαν για την προσρόφηση 200 mL υδατικού διαλύµατος οξικού
οξέος σε ζωάνθρακα σε θερµοκρασία Τ = 293.15 Κ.
Cο (M)
Αρχική
0.503
0.252

m (g) ζωάνθρακα

C (M)
Τελική (ισορροπία)
0.434
0.202

3.96
3.94

Υποθέτοµε ότι τα δεδοµένα ακολουθούν την ισόθερµη του Langmuir που µπορεί να γραφεί
c/ns = 1/(bnm) + 1/nm c
όπου ns ο αριθµός των mol της προσροφηµέµης ουσίας ανα g προσροφητή, nm ο αντίστοιχος
µέγιστος αριθµός mol για το σχηµατισµό µονοµοριακής στιβάδας και b σταθερά.
Να ευρεθούν τα nm και b. Να ευρεθεί η ειδική επιφάνεια του προσροφητή. Υποθέτουµε ότι η
διατοµή των µορίων της προσροφηµένης ουσίας µπορεί να γραφεί σ = ( Μ / (ΝΑ ρ) )2/3
όπου Μ το µοριακό βάρος της ουσίας και ρ η πυκνότητα που λαµβάνεται ως 1.0 g/cm3.
8) 250 gr νερού θερµοκρασίας 20°C αναµιγνύονται µε 250 g νερού θερµοκρασίας 30°C σε
θερµιδόµετρο (που βρίσκεται σε θερµοκρασία 20°C). Μετά την αποκατάσταση θερµικής ισορροπίας, η τελική θερµοκρασία του συστήµατος είναι 24°C. Να βρεθεί η θερµοχωρητικότητα του
θερµιδοµέτρου. ∆ίνεται η ειδική θερµοχωρητικότητα του νερού cp = 1.0 cal/(g K)
Ερωτήσεις θεωρίας
1) Να δώσετε τον ορισµό της θερµοχωρητικότητας ενός σώµατος και της ειδικής
θερµοχωρητικότητας ενός υλικού. Ποιά από τις ποσότητες αυτές είναι εντατική και ποιά
εκτατική;
2) Πότε ένα σύστηµα βρίσκεται σε θερµοδυναµική ισορροπία; (Υπόδειξη: να θεωρήσετε τι
συµβαίνει µε τις εντατικές µεταβλητές του συστήµατος, π.χ. T, P, µi). Τι ονοµάζοµε βαθµούς
ελευθερίας ενός συστήµατος που βρίσκεται σε θερµοδυναµική ισορροπία.
Πως ορίζεται και ποιά η φυσική σηµασία του χηµικού δυναµικού µi κάποιου συστατικού i
ενός πολύπλοκου θερµοδυναµικού συστήµατος;
3) Να διατυπωθεί ο κανόνας των φάσεων του Gibbs. Να ευρεθεί ο αριθµός των βαθµών
ελευθερίας ενός συστήµατος τριών συστατικών που εµφανίζει δύο φάσεις υπο σταθερή
θερµοκρασία και πίεση.
4) Τι ονοµάζεται συντελεστής κατανοµής µιάς ουσίας µεταξύ δύο µη µιγνυοµένων φάσεων;
5) Να δοθεί ο ορισµός της επιφανειακής τάσεως µιας καθαρής υγρής ουσίας. Πού οφείλεται η
επιφανειακή τάση; Πού οφείλεται η εµφάνιση επιφανειακής περίσσειας µιάς επιφανειακώς
ενεργής ουσίας σε υδατικό διάλυµα; π.χ. αιθανόλη – νερό (ποιοτική ερµηνεία µε βάση τη
σχετική ισχύ των διαµοριακών δυνάµεων.)
6) ∆ιαφορές µεταξύ φυσικής και η χηµικής προσρόφησης. Γιατί η προσρόφηση είναι (συνήθως)
εξώθερµη διεργασία; (Υποδειξη ∆G = ∆H - T ∆S)
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