
Biológushallgatók							név:
fizikai-kémia vizsgája I.
2009. június 10. 								EHA kód:

Osztályozás: max 100 pont. 		P80: 5; 		P70: 4; 		P60: 3; 		P50: 2
Az 1. és 3. feladatok megoldását csak erre a papírra írhatja! A 2. feladatot (tételek) csak a kiadott papíron adhatja be!

1. 	Adja meg az alábbi fogalmakat illetve törvényeket (15  2 = 30 pont)
(A válasz néhány szó vagy egy képlet. Egyenleteknél minden betű jelentését meg kell adni!)

termodinamika 2. főtétele


ideális gáz


Boyle-hőmérséklet


kritikus hőmérséklet


egocentrikus előjelkonvenció


entalpia


szabadenergia


forráspont


termodinamikai rendszer szabadsági fokainak száma


oldhatóság


azeotropikus összetétel


egyensúlyi állandó hőmérsékletfüggése


abszorpció


másodrendű bomlásnál a koncentráció csökkenése


Arrhenius-ábrázolás


2. 	Két tétel részletes kidolgozása a kiadott papíron. (2  20 = 40 pont)
	(Minden kell, ami az előadáson elhangzott, vagy a fólián szerepelt.)

I.4. Láncreakciók
Láncreakciók reakciólépései: láncindítás, láncfolytatás, inhibíció, láncelágazás, lánclezárás. Láncvivők. A H2-Br2 reakció. Nyílt láncú és elágazó láncú reakciók. Láncrobbanás és hőrobbanás. Katalízis, katalizátor, autokatalízis, homogén és heterogén katalízis. Michaelis-Menten enzimkatalízis modell.

II.8. Transzportjelenségek 
Viszkozitás definíciója, mértékegysége, hőmérséklet-függése. Stokes-törvény. Diffúzió. Diffúziós áramsűrűség, Fick I. törvénye. Konvekció. Diffúziót, konvekciót és kémiai reakciót leíró 1D parciális differenciálegyenlet. Fick II. törvénye. Hővezetés, hőáram sűrűség, hővezetési együttható. Transzportfolyamatok kereszteffektusai. 

3.	Számolási feladatok (6  5 = 30 pont)
(A megoldáshoz csak zsebszámológép használható, könyv és jegyzet nem.) 

1. Egy gázelegy összetétele 35 mol% Ar és 65 mol% Kr, össznyomása 720 torr. Mennyi az egyes komponensek parciális nyomása?






2. Egy hegy tetején 6,4 cm3 térfogatú szappanbuborékot fújunk. Legalább mennyi munkát kell ehhez befektetnünk, ha a légnyomás 0,82 atm?






3. A szén égése során az entalpiaváltozás C + O2   CO2   rH = – 393.5 kJ, míg a CO égése során az entalpiaváltozás CO  +  ½O2   CO2   rH = – 283.0 kJ . Mekkora a C  +  ½O2   CO reakció lezajlódása során az entalpiaváltozás?






4. Összekeverünk 70,00 g 25 C toluolt 30,00 g  25 C orto-xilollal. Mekkora a szabadentalpia változás? Mtoluol= 92,14 g mol-1, Mxilol=  106,16 g mol-1.






5. Egy bögre teában a cukor koncentrációja alulról felfelé növekszik a következő függvény szerint, ahol x a bögre aljától mért távolság méterben: c= 10-4 (x2+10-3) mol m-3. Mekkora a bögre aljától mérve 3 cm magasságban a cukorkoncentráció változásának sebessége? A nádcukor diffúziós együtthatója teában D= 510-10 m2 s-1.






6. Metil-izocianát (MIC) elsőrendű reakcióban bomlik, a bomlás sebességi együtthatója 6,93×10-3 s-1. Ha kezdetben a MIC koncentrációja c0 = 0,05 M, akkor mennyi lesz a koncentrációja t= 200 s múlva? 



