
Možné příklady do zápočtového testu

1. 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.

2. Racemizace opticky aktivního halidu,
D-R1R2R3CX ↔ L-R1R2R3CX

je  reakce  prvního  řádu  v  obou  směrech.  Rychlostní  konstanta  přímé  reakce  má  stejnou  hodnotu  jako
rychlostní konstanta reakce zpětné,  k  = 1,9.10-6 s-1.  Vypočítejte (a) čas potřebný k uskutečnění reakce v
rozsahu 10 %, (b) procentuální díl přeměněného D-halidu po 24 hodinách, je-li na počátku reakce v roztoku
přítomen pouze D-halid. (Zdroj: http://www.vscht.cz/ fch/cz/pomucky/Kin_ul.pdf, příklad 9/54)

Řešení: a) t = 16,31 hod; b) α = 0,14

3. Rychlostní konstanta jednosměrné reakce
A  R + 2 S 

má při teplotě 400 K hodnotu 5.10-4 min-1. Aktivační energie této reakce je 50 kJ mol-1. Určete: (a) kolik 
procent látky A se rozloží při teplotě 400 K za dobu 50 minut, (b) na jakou teplotu je třeba zahřát látku A, 
aby se za stejnou dobu rozložilo desetinásobné množství látky A než při teplotě 400 K. (Zdroj: 

http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/Kin_ul.pdf, příklad 9/47)

Řešení: a) 2,47 %; b) T = 477,1 K.

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.  (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.


