
FCH II - 1. test – příprava

1) (Směs vdW plynů) Směs 45 mol.% ethylenu a 55 mol.% oxidu uhličitého má při tlaku 9,5 MPa
molární objem 0,114 dm3 mol-1. Určete teplotu a kompresibilitní faktor:

a) při popisu stavovou rovnicí ideálního plynu;

b) z generalizovaneho diagramu kompresibilitních faktorů a Kayových pseudokritických veličin;

Kritické veličiny: ethylen - Tc = 282,34 K, pc = 5,039 MPa;  CO2 - Tc = 304,17 K, pc = 7,386 MPa. (zdroj:
domácí úkoly ing. Michala Bureše, CSc., autora příkladů zápočtových testů)

Řešení: T_id = 130K, T_diag ~ 310 K

2) (Termochemie) Čistý methan se spaluje s přebytkem vzduchu (21 obj.% kyslíku a 79 obj.% dusíku).
Teplota výchozích látek je 25 oC. Teplota spalin nesmí být z technologických důvodů větší než 1500 K.
Jaký  minimální  přebytek  vzduchu  je  nutno  použít,  aby  uvedená  teplota  nebyla  překročena  při
adiabatickém uspořádání? Předpokládejte, že plyny se chovají ideálně.

CH4 (g) CO2 (g) H2O (g) N2 (g) O2 (g)
ΔHo

sl (298 K) / kJ mol-1 -74,69 -393,7 -241,94 0 0
Co

pm / J mol-1 K-1 60,08 60 39,8 34,8 33,7

(Zdroj: //www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/PFCH-I.pdf, příklad 3/168)
Řešení: x = 2,016

3) (Práce vdW plynu) Určete práci potřebnou na vratné stlačení 1 mol oxidu uhličitého při teplotě 320
K z objemu 25 dm3 na objem 0,1 dm3. Určete rovněž počáteční a konečný tlak a kompresibilitni faktor.
Při výpočtu předpokládejte platnost: 
a) stavové rovnice ideálního plynu
b) vdW stavové rovnice s konstantami a = 0,36528.106 cm6.MPa.mol-2, b = 42,798 cm3/mol. 
(Zdroj: www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/PFCH-I.pdf, příklad 3/30)
Řešení: a) W = 14690 J, p1 = 106,4 kPa, p2 = 26,60 MPa; z1 = z2 = 1 b) W = 12533 J; p1 = 106 kPa, p2 = 9,98 MPa, z1 = 0.996, z2 = 0.375 .

4)  (Spousta  jednoduchého  termodynamického  počítání) 1  mol  ideálního  plynu  (s  vlastnostmi
methanu)  byl  ohřán  za  konstantního objemu V=10 dm3 z  teploty  100°C na  200°C.  Určete  změnu
Gibbsovy energie při tomto ději a doplňte tabulku.

veličina Xm
298; p^st Xm

373; p1 Xm
473; p2 Xm

373,p1-->473,p2

T [K] 298 373 473 100
P [Pa] 101 325
Vm [m3/mol] 0.0244 0.01 0.01 0
Sm [J/mol/K] 186.26
Cpm [J/mol/K] 6.23 + 0.10374T
CVm [J/mol/K]
W [J] --- --- ---
Q [J] --- --- ---
Um [J/mol]
Hm [J/mol] -74 600
Fm [J/mol]
Gm [J/mol]

Nápověda: nejprve určete p,Vm,T v každém stavu, Změny stavových veličin (S, U, H, F, G) vypočtěte pomocí diferenciálů
v T, p ve dvou krocích tak, že nejprve zafixujete počáteční teplotu a vypočtete změnu stavové veličiny se změnou tlaku a
poté zafixujete koncový tlak a vypočtete změnu stavové veličiny se změnou teploty. Objemovou práci spočítáte z definice, a
teplo dopočítáme z 1. věty termodynamické.


