
KE.31 .2100 FYSIKAALINEN KEMIA II

Tentti 22.12.2046

Tehtävissä ta rvittavat termodynaam isten su u reiden I u kua rvot etsitää n m on i steesta
G. Fabricius, et al., Fysikaalisen kemian taulukoita, Otatieto, moniste no 548.

HUOM! Ratkaisut on perusteltava ja kaikki tehtävissä esille tulevat suureet
määriteltävä. Kiinnittäkää myös huom iota vastaustenne siisteyteen ja
luettavuuteen.

1

Tiedetään, että etanolin vesiliuoksessa Iämpötilassa 25 "C on etanolin mooliosuus
0,375 ja sen partiaalinen moolitilavuus on 7" = 57,4 cm3 mol-1. Liuoksen tiheys on

0,8859 g cm-3. Laske veden partiaalinen moolitilavuus t/" ko. liuoksessa.

2.
Kennon
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sähkömotoriseksi voimaksi mitattiin 25 "C lämpötilassa -0,595 V, kun
kennoliuoksessa CoClz:n molaalisuus oli 0,10 mol kg-'. Laske kennoliuoksessa
kobo lttiklo rid i n keskiakti ivisu uskerroin y*.

J.
a)
Vetykaasu diffundoituu 0,0050 cm paksun palladiumkalvon läpi. Kalvon
vasemmalla puolella ylläpidetään25 'C lämpötilaa ja 1 barin painetta, kun taas
oikealla puolella ylläpidetään hyvää tyhjöä. 24 tunnin kuluttua vedyn tilavuus
vasemmalla puolella on vähentynyt 14,1 cm". Mikä on vedyn diffuusiokerroin
palladiumissa, kun membraanin pinta-ala on 0,743 cm'?
b)
Tinan diffuusiokerroin kiinteässä hopeassa on 0,3.10-12 cm2 s-1 lämpötilassa
895 'C. Laske, kuinka kauan kestää, ennenkuin tinan neliöllinen keskietäisYYS X.'.
saa arvon 5 mm hopeassa lämpötilassa 895'C.
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Määrää nopeusyhtälössä
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( X on reaktion tuote)

reaktion kerlaluvut o ja B lähtöaineiden A ja B suhteen seuraavista koetuloksista:

Ro / mol dm-3 s-1 o,o5 o,'lo o,2o o,4o

[A]"/mol dm-3 1 1 2t 2

[B]"/mol dm-" 1 2 - 1 2
ö,b', Q,o', Orl Otl

Ro on reaktion alkunopeus, [A]o ja [B]. lähtöaineiden alkukonsentraatiot

b)
Laske myös reaktion nopeuskertoimen k arvo.

Ki rjoita no peusyhtälö seu raavalle mekan ismi lle
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B+C + D

käyttämällä vakiotilaoletusta. B:n konsentraatio on pieni verrattuna A:n, C:n ja D:n

konsentraatioihin. Näytä, että reaktio on ensimmäistä kertalukua korkeissa
paineissa ja toista kertalukua alhaisissa paineissa. Reaktio tapahtuu
kaasufaasissa.
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