
Dvanácté cvičení z FCH2 – Elektrochemie, chemická kinetika
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Příklady

Ještě elektrochemie:

1. (Reakční  gibbsova  energie  a  std.  Redukční  potenciál) 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

2. (Termodynamika článku) 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

Chemická kinetika
1. (Druhý řád) 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

2. (Určení  řádu z dat) 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  nultého,  prvého,  nebo  druhého  řádu  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

3. (Sledování kinetiky v celkovém tlaku) 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

4.  (Paralelní reakce a Arrheniova rovnice) Katalytický rozklad mravenčí kyseliny může probíhat
zároveň dvěma reakcemi v plynné fázi: 

HCOOH → H2O + CO             a (2) HCOOH → H2 + CO2 

Při  teplotě 510 K mají rychlostní konstanty hodnoty  k1 = 4,7.10–5 s–1 a  k2 = 2,5.10–6 s–1.  Jejich
aktivační energie,  E1 = 50,2 kJ.mol–1 a  E2 = 102,5 kJ.mol–1,  je možno považovat za konstantní.
Najděte teplotu, při které bude rozkladem kyseliny mravenčí vznikat ekvimolární směs vodní páry,
oxidu  uhelnatého,  vodíku  a  oxidu  uhličitého. (Zdroj:  http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/Kin_ul.pdf,
příklad 9/53)

Řešení: T = 669,2 K

5. (Následné reakce) Látka A reaguje následnými reakcemi prvého řádu podle schématu

A  B  C

Rychlostní  konstanty  reakcí  jsou  k1 =  0,0025  s-1 a  k2 =  0,0011  s-1.  Určete  složení  soustavy
v molárních % za 8 minut od počátku reakce. Dále určete, v jakém čase bude soustava obsahovat
maximální podíl meziproduktu B. Na počátku je v reaktoru čistá látka A.  (zdroj:  domácí úkoly ing.
Michala Bureše, CSc., autora příkladů do zápočtových testů)

Řešení: a) 30,1% A; 51,5% B; 18,4% C; b) tmax = 586,4 s 

6.  (Vratná reakce) Izomerace cis-1,2-dimethylcyklopropanu na trans-izomer  je  při  teplotě  453°C
oboustranně  reakcí  prvého řádu.  Pro  uvažovanou reakci  byly  získány tyto  experimentální
údaje:

τ (s) 0 225 ∞
podíl cis-formy (%) 100 62,3 30,0

Vypočítejte rovnovážnou konstantu úhrnné reakce a rychlostní konstanty přímé a zpětné reakce.
Je-li reakce cis → trans exotermní, jaký bude mít vliv zvýšení teploty na rychlostní konstanty a
rovnovážné složení směsi?  (Zdroj: http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/Kin_ul.pdf, příklad 9/55)

Řešení: K = 7/3; k1 = 2,406.10-3 s-1; k2 = 1,031.10-3 s-1


