
Jedenácté cvičení z FCH2 – Transportní jevy, elektrochemie

Vztahy důležité pro dnešní cvičení

Debyeův-Hückelův zákon log γ ±=−zK z A A√ I   (nebo  ln γ±=−zK z A A√ I  )
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Napětí galvanického článku E=Ekatoda−Eanoda

Příklady

Články - elektrochemie:
1. (Plynová elektroda) Vypočítejte elektromotorické napětí článku

Ө Pb(s) | PbSO4 (s) | H2SO4 (c = 0,02 mol dm-3)| H2 (p = 200 kPa) | Pt 

při teplotě 25 °C. Střední aktivitní  koeficient  kyseliny sírové vypočítejte z Debyeova-
Hückelova limitního vztahu (s dekadickým logaritmem, A = 0,5108 mol-1/2

 kg1/2). Vodík se
při  uvedených podmínkách chová jako ideální  plyn (standardní  stav  po

 = 101,3  kPa).
Eo (PbSO4/Pb/SO4

2-) = -0,359 V. (Zdroj: http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/El_ul.pdf, příklad 8/38)

Řešení: E = 0,1951 V

2. (Napětí článku – opakování) Stanovte elektromotorické napětí článku

Ө Cd(s) | CdCl2 (c = 0,01 mol dm-3) || HCl (c = 0,01 mol dm-3) | AgCl(s)| Ag(s) 

při teplotě 25°C. Standardní potenciály jsou Eo(Cd2+/Cd) = -0,401 V, Eo(AgCl/Ag/Cl-) =
0,222  V.  Aktivitní  koeficienty  považujte  za  jednotkové.  (Zdroj:

http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky /El_ul.pdf, příklad 8/28)
Řešení: E = 0,800 V

3. (Pracnější příklad) Určete střední aktivitní koeficient FeCl3 za teploty 25°C. 

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

Elektromotorické  napětí  článku  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



4. (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

Na doma:
5. (Opakování FCH-I) Vypočítejte elektromotorické napětí článku

Ө Cu(s) | CuCl2 (c = 0,01 mol dm-3) | Cl2 (p = 120 kPa) | Pt 

při teplotě 25°C. Standardní redukční potenciály jsou Eo(Cu2+/Cu) = 0,337 V, Eo(Cl2/Cl-)
= 1,36 V.  Aktivitní  koeficienty pokládejte  za jednotkové.  Standardní  stav pro Cl2(g):
ideální plyn při teplotě soustavy a po = 101,3 kPa. Předpokládejte ideální stavové chování
chloru za daných podmínek. (Zdroj: http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/El_ul.pdf, příklad 8/29)

Řešení: E = 1,1849 V

6. (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

Možný příklad do zápočtového testu

Vypočítejte, jaká musí být koncentrace nikelnaté soli v článku

Ө Co(s) | CoCl2 (c = 0,01 mol dm–3) || NiCl2 (c = ?) | Ni(s) 

aby se jeho polarita obrátila (tj.  aby elektromotorické napětí  článku bylo nulové).  Teplota
článku je 25°C. Předpokládejte ideální roztok (jednotkové aktivitní koeficienty), standardní
elektrodové  potenciály  jsou  Eo (Co2+/Co) = -0,277  V  a  Eo (Ni2+/Ni)  =  -0,250  V.  (Zdroj:

http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/El_ul.pdf, příklad 8/31)
Řešení: c = 1,222.10-3 mol/dm3

Co  nebude  v zápočtovém  testu?  Výpočty  článků  s převodem  (včetně  kapalinového
potenciálu). Kam dál? http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/El_ul.pdf, př. 25-27,30,32-36.


