
1. Vodný roztok kyseliny benzoové o koncentraci 0,01 mol.dm-3
 měl konduktivitu  3,302.10-2

 S.m-1.
Konduktivita použité vody byla 1,6.10-4

 S m-1. Za předpokladu, že aktivitní koeficient nedisociované
kyseliny je možno pokládat za jednotkový a střední aktivitní koeficient iontů je 0,9661, vypočítejte
rovnovážnou  konstantu  disociace  kyseliny  benzoové.  Limitní  molární  vodivosti  iontů  (S.m2

.mol-1)
jsou: λ∞

 (H+) = 0,03497, λ∞
 (C6H5COO-) = 0,00323. 

(Zdroj: http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/El_ul.pdf, modifikovaný příklad 8/21)

Řešení: K = 7,55.10-5

Doplňující  otázky:  Vypočtěte  pH,  určete  převodová  čísla  a  mobilitní  koeficienty,  napiště  úplnou
podmínku  elektroneutrality  a  označte  členy,  které  lze  při  výpočtu  zanedbat.  Jak  byste  vypočítali
koncentraci OH-?

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

- 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). Jak

se situace změní, pokud tlak Cl2 je různý od p0?
(Zdroj: http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/El_ul.pdf, příklad 8/37)

Řešení: γ±
 
= 0,4685

3. (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 k1=0,039 dm3 mol–1  s–1, a
reakce je prvního řádu vůči oběma reaktantům. Vypočítejte koncentraci butylacetátu po 20 minutách od
počátku reakce pro následující vstupní data:
a) Jsou-li počáteční koncentrace butylacetátu a hydroxidu sodného stejné, 0,02 mol dm–3,
b) Je-li počáteční koncentrace butylacetátu 0,02 mol dm–3 a hydroxidu sodného 0,025 mol dm–3,
c) Je-li počáteční koncentrace butylacetátu 0,02 mol dm–3 a hydroxidu sodného 0,2 mol dm–3,
d) Uvažujte, že reakce je 1. řádu v butylacetátu a 0. řádu v hydroxidu sodném, rychlostní konstanta

k1,new = k1.0,2 s–1 = 0.0078 s–1, a počáteční koncentrace butylacetátu 0,02 mol dm–3.
(Zdroj: http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/Kin_ul.pdf, příklad 9/22)

Řešení: a) c = 0,01033 dm3/mol, b) c = 0,00863 dm3/mol, c) c = 0.00000395 dm3/mol, d)  c = 0.00000395 dm3/mol

4.  (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


