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Úkol:
a) Určete změnu teploty při rozpouštění hydroxidu sodného
b) Určete reakční teplo reakce zinku s roztokem měďnaté soli
Pomůcky:
a) kádinky, teploměr, odměrný válec, váženka, váhy, kalorimetr, hustoměr, odměrná baňka,
tyčinka, lžička
b) hydroxid sodný ( NaOH), síran měďnatý ( c = 0,1 mol/l ),práškový zinek (Zn)
Postup:
I
1)
do čtyř kádinek nalijeme 50 ml vody
2)
změříme její teplotu
3)
do 1. kádinky přidáme 1 g NaOH
do 2. kádinky přidáme 2 g NaOH
do 3. kádinky přidáme 0,5 g NaOH
do 4. kádinky přidáme 5 g NaOH
4)
roztoky mícháme a na teploměru pozorujeme změnu teploty při rozpouštění NaOH
5)
určíme nejvyšší dosaženou teplotu
II

1)
vypočítáme množství modré skalice ( CuSO4•5 H2O ) potřebné na přípravu roztoku
dané koncentrace
2)
připravíme 200 ml roztoku CuSO4 ( c = 0,1 mol / l )
3)
roztok nalijeme do kalorimetru
4)
určíme teplotu roztoku t1
5)
k roztoku přidáme 2 g práškového zinku
6)
reakční směs mícháme teploměrem a odečteme nejvyšší dosaženou teplotu t2
7)
reakční teplo Qm vypočítáme ze vztahu Qm = - Q / n. Q je teplo uvolněné v průběhu
reakce, n je látkové množství CuSO4.
Hmotnost reakční směsi určíme z objemu a hustoty roztoku CuSO4 a hmotnosti zinku,
měrná tepelná kapacita reakční směsi je 4. 10-3 kJ/g.K
Závěr:
1)
je rozpouštění hydroxidu sodného reakce exotermická nebo endotermická
2)
vysvětlete jak závisí teplota roztoku na množství rozpouštěného hydroxidu
3)
napište rovnici reakce CuSO4 se zinkem
4)
určete látkové množství zreagovaného síranu měďnatého
5)
určete látkové množství nezreagovaného zinku v reakční směsi
Chlorid fosforitý vzniká podle rovnice P + 3/2 Cl2 → PCl3 ∆ H0 = -317 kJ/mol
Chlorid fosforitý reaguje dále s Cl2 na chlorid fosforečný: PCl3 + Cl2 → PCl5 ∆ H0 = -137,4 kJ/mol
Určete standardní slučovací teplo chloridu fosforečného.
Vypočítejte standardní spalné teplo oxidu uhelnatého, je-li dáno:
H2O(g) + C(s) → H2(g) + CO(g) ∆ H0 = 134,4 kJ/mol
(∆ H0)sluč (CO2) = - 394,8 kJ/mol
(∆ H0)sluč (H2O) = -243,6 kJ/mol
Kolik tepla se uvolní při redukci 8 g CuO vodíkem?
( ∆ H0)sluč (H2O) = -243,6 kJ/mol
( ∆ H0)sluč (CuO) = -146 kJ/mol

