
Dvanácté cvičení z FCH2 – Elektrochemie, chemická kinetika
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Příklady

1. Při teplotě 25°C je elektromotorické napětí galvanického článku

Ө Ni(s) | NiCl2 (c = 0,1 mol dm-3) | Cl2 (p = ? kPa) | Pt 

E = 1,741 V. Za předpokladu ideálního chování určete tlak chloru na chlorové elektrodě
(standardní  stav  po

 =  101,3  kPa.  Střední  aktivitní  koeficient  má  hodnotu  0,2757,
standardní elektrodové potenciály  Eo(Ni2+/Ni)  = -0,250 V;  Eo(Cl2/Cl-)  = 1,36 V.  (Zdroj:
http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/El_ul.pdf, modifikovaný příklad 8/39)

Řešení: p = 228,0 kPa

2. Určete střední aktivitní koeficient FeCl3 za teploty 25°C. Elektromotorické napětí článku

Ө Fe(s) | FeCl3 (m = 0,01 mol kg-1) |Cl2 (p = 101,3 kPa) | Pt 

má  hodnotu  1,5515  V,  hodnoty  standardních  elektrodových  potenciálů
Eo (Fe3+/Fe) = -0,036 V a  Eo (Cl2/Cl-) = 1,36 V. Předpokládejte ideální stavové chování
chloru  (standardní  stav  po

 =  101,3  kPa).  (Zdroj:  http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/El_ul.pdf,
příklad 8/37)

Řešení: γ±
 
= 0,4685

3. S  použitím  údajů  v  elektrodových  potenciálů  Eo (Ag+/Ag)  =  0,799 V,
Eo (AgSCN/Ag/SCN-)  =  0,095  V vypočítejte  součin  rozpustnosti  AgSCN  při  teplotě
25 °C. (Zdroj: http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/El_ul.pdf, příklad 8/41)

Řešení: KAgSCN 
= 1,257.10-12

4. Standardní elektromotorické napětí článku

Ө Ag(s) | AgI(s) | AgI (nas.roztok) | Hg2I2 (s) | Hg(l) 

je lineární funkcí teploty. Při teplotě 25  oC má hodnotu 0,1928 V a při teplotě 40  oC
hodnotu  0,1956  V. Vypočítejte  slučovací  entalpii  Hg2I2 při  teplotě  25  oC.  Slučovací
entalpie AgI při této teplotě je -62,38 kJ mol-1. (Zdroj:  http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/El_ul.pdf,
příklad 8/53)

Řešení: ΔH (Hg2I2) = -98,3 kJ mol-1

5. Při teplotě 38°C je možno zmýdelnění butylacetátu hydroxidem sodným považovat za
jednosměrnou  reakci.  Rychlostní  konstanta  této  reakce  má  při  38°C  hodnotu
0,039 dm3 mol–1  s–1.  Jsou-li  počáteční  koncentrace  butylacetátu  a  hydroxidu  sodného



stejné, 0,02 mol dm–3, vypočítejte koncentraci butylacetátu po 20 minutách od počátku
reakce. (Zdroj: http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/Kin_ul.pdf, příklad 9/22)

Řešení: c = 0,01033 dm3/mol

6. Disociace  sulfurylchloridu  SO2Cl2 
na  oxid  siřičitý  a  chlor  byla  sledována  při  teplotě

279,2°C měřením celkového tlaku při konstantním objemu s těmito výsledky:

(min) 110,7 171,8  ∞

p (kPa) 405 445 594,2 

V čase  τ  → ∞ se  veškerý  SO2Cl2  
rozložil  na  SO2 a  Cl2.  Ověřte,  zda  uvedená data

odpovídají reakci prvého řádu. Vypočítejte rychlostní konstantu a poločas reakce. (Zdroj:
http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/Kin_ul.pdf, modifikovaný příklad 9/30)

Řešení: k = 4,04.10-3 min-1; t1/2 = 172 min

7. Oxid dusný se rozkládá v uzavřeném vsádkovém reaktoru při teplotě 1163 K na dusík a
kyslík. Počáteční tlak N2O v reaktoru byl 101,3 kPa. Vypočítejte, za jakou dobu stoupne
tlak v reaktoru na 141,3 kPa, probíhá-li rozklad kinetikou druhého řádu, plyny se chovají
ideálně  a  rychlostní  konstanta  rozkladu  má  při  uvedené  teplotě  hodnotu
kc(N2O) = 0,977 dm3 mol–1 s-1.  (Zdroj: http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/Kin_ul.pdf, příklad 9/26)

Řešení: t = 367 s

Možný příklad do zápočtového testu

Kinetika reakce

A  B + 2 C

byla  studována  v  reaktoru  s  konstantním  objemem  pomocí  měření  celkového  tlaku.  Na
počátku byla v reaktoru čistá výchozí látka o tlaku 140 kPa. Za 18 minut byl celkový tlak
v reaktoru 245 kPa a za 46 minut se celkový tlak zvětšil na 310 kPa. Určete, jestli je reakce
prvého nebo druhého řádu. (zdroj: domácí úkoly ing. Michala Bureše, CSc., autora příkladů do zápočtových testů)

Řešení: Jde o reakci druhého řádu.

III. zápočtový test – typové příklady elektrochemie

1. Stanovte elektromotorické napětí článku

Co(s) | CoCl2 (a± = 0,01) | Cl2 (p = 101,3 kPa) | Pt

při teplotě 25°C. Předpokládejte, že chlor se chová jako ideální plyn (standardní stav:
ideální plyn při teplotě soustavy a po

 = 101,3 kPa). Standardní redukční potenciály jsou
Eo (Co2+/Co) = -0,277 V;  Eo (Cl2/Cl-) = 1,36 V. Poznámka: Všimněte si, že je zadána
střední  aktivita,  tj.  hodnota  aktivity  společná  oběma iontům. (Zdroj:  http://www.vscht.cz/fch/
cz/pomucky/El_ul.pdf, příklad 8/32)

Řešení: E = 1,8145 V

2. Rozpustnost bromidu olovnatého ve vodě při  teplotě 25°C je 3,82 g v 1 dm3
 roztoku

(M = 367 g/mol). Standardní redukční potenciál elektrody Pb2+/Pb má hodnotu –0,126 V.
Za předpokladu, že roztok PbBr2 se chová ideálně, vypočítejte z těchto údajů standardní
redukční  potenciál  elektrody  druhého  druhu  PbBr2/Pb/Br-.  (Zdroj:  http://www.vscht.cz/fch/cz/
pomucky/El_ul.pdf, příklad 8/42)

Řešení: E = -0,284 V



Co nebude v zápočtovém testu? Reaktory, heterogenní katalýza, enzymová katalýza.

Kam dál? http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/Kin_pri.pdf, příklady 24, 27.


