
Desáté cvičení z FCH2 – Součin rozpustnosti, transportní jevy

Vztahy důležité pro dnešní cvičení
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Příklady

1. Nasycený  roztok  fluoridu  hořečnatého  ve  vodě  má  při  teplotě  25 oC  koncentraci
0,00141 mol/dm3.  Určete  součin  rozpustnosti  pro  standardní  stav  elektrolytu  co =  1
mol/dm3. Konstanta A Debyeova-Hückelova zákona má hodnotu 0,509 dm3/2 mol1/2. (Zdroj:

http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/PFCH-I.pdf, příklad 6/116)
Řešení: Ks = 7,1.10-9

2. Určete  molární  vodivosti  roztoků roztoků CuSO4 a  HCl  o koncentraci  0,02 mol dm-3,
jejichž  konduktivita  byla  zjišťována  měřením  odporu  vodivostní  nádobky,  naplněné
měřeným roztokem, s těmito výsledky:

KCl 470 Ω CuSO4 346 Ω HCl 160 Ω

Nádobka byla kalibrována pomocí 0,02 molárního roztoku KCl, (κ= 0,2765 S m-1). (Zdroj:
http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/El_ul.pdf, modifikovaný příklad 8/14)

Řešení: λ(CuSO4) =0,01878 S m2 mol-1, λ(HCl) = 0,04061 S m2mol-1

3. Limitní  molární  vodivost  kyseliny  máselné  má  hodnotu  3,823.10-2
 S m2

 mol-1,  limitní
molární  vodivost  vodíkového  kationtu  je  0,03497  S m2

 mol-1 (při  teplotě  25  °C).
Vypočítejte limitní molární vodivost aniontu CH3(CH2)2COO-

  a převodová čísla iontů při
nekonečném zředění. (Zdroj: http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/El_ul.pdf, příklad 8/15)

Řešení: λ∞(C3H7COO-) = 0,00326 S m2mol-1, tK = 0,9147, tA = 0,0853

4. Konduktivita nasyceného roztoku uhličitanu barnatého má hodnotu 2,588.10-3
 S m-1 (při

teplotě 25°C). Určete limitní molární vodivost barnatého iontu,  λ∞(Ba2+).  Konduktivita
použité vody je 1,94.10-4

 S m-1, součin rozpustnosti BaCO3 má hodnotu 8,1.10-9
 a limitní

molární vodivost  λ∞ (CO3
2-) je 0,01386 S m2

 mol-1. Předpokládejte, že střední aktivitní
koeficient je roven jedné. (Zdroj: http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/El_ul.pdf, příklad 8/18)

Řešení: λ(Ba2+) = 0,01274 S m2 mol-1 (λ ≅ λ∞)



Možný příklad do zápočtového testu
Odpor vodivostní nádobky, naplněné roztokem chloridu draselného o molalitě 0,02 mol kg-1,
je 230 Ω. Konduktivita tohoto roztoku je 0,2765 S m-1. Jaký odpor naměříte, naplníte-li tuto
nádobku  nasyceným  roztokem  síranu  strontnatého?  Konduktivitu  vody  zanedbejte.
Předpokládejte,  že  střední  aktivitní  koeficient  je  roven  jedné.  Součin  rozpustnosti  síranu
strontnatého je 2,8⋅10-7

 (co
 = 1 mol dm-3), limitní molární vodivost strontnatého kationtu je

0,01190  S m2 mol-1,  síranového  aniontu  0,01596  S m2 mol-1.  (Zdroj:  http://www.vscht.cz/fch/cz/
pomucky/El_ul.pdf, příklad 8/24)

Řešení: R = 4313,8 
 
Ω

Kam  dál?  „Příklady  a  úlohy  z fyzikální  chemie  II“  (http://www.vscht.cz/fch/
cz/pomucky/El_ul.pdf), příklady: 16, 17, 19-21, 23.


