
II. zápočtový test – několik typických příkladů
1. V uzavřené nádobě probíhá rozklad PCl5 na chlor a PCl3 za teploty 400 K. Po ustavení rovnováhy

byl parciální tlak chloru v nádobě 50 kPa. Vypočítejte změnu standardní Gibbsovy energie pro
standardní stav fo = 101,325 kPa a tlak v nádobě po ustavení rovnováhy, jestliže na počátku byl
v nádobě pouze chlorid fosforečný o tlaku 120 kPa.

Řešení: ΔGo = 3,47 kJ/mol; pcelk = 170 kPa

2. Určete, kterým směrem bude probíhat reakce propenu s vodní parou na 2-propanol za teploty
450 K a tlaku 200 kPa, jestliže reakční směs obsahuje 50 mol. % vodní páry, 40 mol. % propenu a
10 mol. % 2-propanolu. Změna standardní Gibbsovy energie reakce při teplotě 450 K má hodnotu
14,908 kJ/mol (pro standardní stav fo = 101,325 kPa). Plynné složky se chovají ideálně.

Řešení: ΔG = 9,77 kJ/mol; reakce probíhá zprava doleva

3. Rovnovážná konstanta redukce oxidu kobaltnatého plynným oxidem uhelnatým CoO (s) + CO (g)
= Co (s) + CO2 (g) má při teplotě 1700 K hodnotu 4,237 (pro standardní stav fo = 101,325 kPa).
Vypočítejte  látkové množství  oxidu uhelnatého,  které  se  spotřebuje  na redukci  jednoho molu
oxidu kobaltnatého.

Řešení: 1,236 molu CO na 1 mol CoO

4. Pomocí následujících údajů odhadněte tlak nasycených par kyseliny isovalerové  (C5H10O2), která
se  nemísí  s vodou.  Teplota  varu  heterogenní  směsi  za  normálního  tlaku  je  98,9  oC.  Tlak
nasycených par vody určete z Antoineovy rovnice (v kPa, s dekadickým logaritmem), konstanty
této rovnice jsou  A = 7,19621,  B = 1730,63,  C = 233,426. Vypočtěte rovněž složení parní fáze
v molárních a hmotnostních procentech.

log ps=A−
B

t+C
Řešení: p2

Ø = 3,92 kPa; y2 = 0,0387; w2 = 0,1857

5. Plynný vodík se vede přes vrstvu pevného sulfidu měďnatého; přitom probíhá reakce

CuS (s) + H2 (g) = Cu (s) + H2S (g)

V reaktoru se udržuje teplota 700 K a atmosférický tlak. Vypočítejte molární zlomek sulfanu v
plynné směsi odcházející z reaktoru za předpokladu dokonalého ustavení rovnováhy a ideálního
chování  plynných  složek.  Rovnovážná  konstanta  uvedené  reakce  má  hodnotu  0,7236  pro
standardní stav fo = 101,325 kPa. (Zdroj: http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/PFCH-I.pdf, příklad 6/42)

Řešení: 41,98 mol. %

6. 2 moly dusíku (Co
pm = 29 J K-1 mol-1) a 3 moly vodní páry (Co

pm = 45 J K-1 mol-1) byly smíchány
při  počáteční  teplotě  400  K.  Jaká  musí  být  konečná  teplota  směsi,  aby  se  celková  entropie
systému nezměnila. Předpokládejte ideální chování plynů.

Řešení: Tkon = 346,0 K

7. Reálný plyn se řídí stavovou rovnicí
p(Vm - b) = RT
s konstantou b = -4,7.10-5 m3mol-1. Vypočítejte fugacitu plynu za teploty 400 K a tlaku 2,5 MPa. 
Zapiště a pokud to půjde i číselně vypočítejte změnu entalpie, entropie a Gibbsovy energie při 
přechodu systému ze standardního stavu na teplotu 400 K a tlak 2,5 Mpa. 
Uvažujte hodnoty Sm

298=120 J/mol/K  a Cpm=25 + 0.1*(T-298) J/mol/K.

Řešení: φ=0.965, f=2.413MPa, ΔH=2957.4 J/mol, ΔS = -17.9 J/mol/K, ΔG = -2136.4 J/mol


