
KE-31.2100 FYSIKAALINEN KEMIA II
Tentti 30.10.2006

Tehtävissä tarvittavat termodynaamisten suureiden lukuarvot etsitään monisteesta
G. Fabricius, et al., Fysikaalisen kemian taulukoita, Otatieto, moniste no 548.

HUOM! Ratkaisut on perusteltava ja kaikki tehtävissä esille tulevat suureet
määriteltävä. Kiinnittäkää myös huomiota vastaustenne siisteyteen ja
luettavuuteen.
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Aktiivisuuskertoimet }1 sulassa uraani (U) + hopea (Ag) lämpötilassa 1400 K

tunnetaan sulan mooliosuuksien funktiona seuraavasti

In (ru) = 3,SO.(XAg)2In (rAg) = 2,83.(xU)2; vertailuseoksena on ideaaliseos

Laske reaalisen sulafaasin kokonaishöyrynpaine p uraanin mooliosuudessa
Xu = 0,035, kun tunnetaan sulan puhtaiden komponenttien höyrynpaineet 1400 K
lämpötilassa: PAg* = 8,0-10-5 atm ja Pu* = 5,7-10-13 atm.
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PbF21 Pb -elektrodi
(!)
Sähkökemiallisessa kennossa on Pb2+ I Pb -elektrodi ja F , -

lämpÖtilassa 25 °C.
a) Mikä on näistä kahdesta elektrodista muodostuvan kennon kennoreaktio?

b) Johda ko. kennoreaktion I1G:n ja sähkömotorisen voiman lauseke.
c) Laske saadun lausekkkeen avulla PbF2:n liukoisuustulo.
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Lämpötilassa 25 °C johtokykykennon resistanssi on 250 .0., kun kennossa on

0,02 mol dm-3 KCI-Iiuosta, ja 105.0., kun kennossa on 6.10-5 mol dm-3 NH4OH

liuosta. 0,02 mol dm-3 KCI-Iiuoksen konduktiivisuus K on 2,77.10-3 S cm-1.
Laske -\
a) kennovakio ja () I 6~1.r; '-~

b) ammoniumhydroksidin, NH4OH, dissosioitumisaste 6.10-5 mol dm-3

liuoksessa. 4'2., D { t)
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Aine A hajoaa samanaikaisesti kahdella tavalla
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k1

A~B

k2

A~C

jossa mo1emmat reaktiot ovat ensimmäistä kertalukua ja niiden nopeuskertoimet
ovat k1 = 0,05 min-1 ja k2 = 0,008 min-1.
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b)
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Kuinka suuret ovat aineiden B ja C konsentraatiot lopussa, jos alussa on
vain ainetta A konsentraationa 2 mol dm-3 ja A:n konsentraatio lopussa on

n~lla? ~()1c. \\1"(.'-01.~\ [G1"D\'2.'"tb.~
Mlssa ajassa puolet ~meesta A on reagol~~

1Missä ajassa B on saavuttanut puolet lopulli.sesta konsentraati.osta? \ ""LW\""'
Missä ajassa C on saavuttanut puolet lopullisesta konsentraatlosta?

1din katalysoimalle asetaldehydin, CH3CHO, hajoamisreaktiolle on esitetty
seuraava (yksinkertaistettu) mekanismi:
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12 ~ 21-
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1-+ CH3CHO -+ HI + CH3CO-

CH3CO-
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~ CH3...+ CO
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CH3-+ HI ~ CH4 + 1-
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Johda lauseke asetaldehydin hajoamisnopeudelle käyttämällä vakiotilaoletusta

I':n, CH3CO':n ja CH3':n suhteen,
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