
Roztoky 2

1. Má být připraveno 500 g roztoku síranu měďnatého, v němž je hmotnostní zlomek síranu měďnatého
0,05. Vypočítejte hmotnost pentahydrátu síranu měďnatého a množství vody, které se k přípravě roztoku
použijí.                  [39,1 g CuSO4.H2O; 461 ml vody]

2. Vypočítejte objem vody, kterou se zředí 14,5 ml koncentrované kyseliny dusičné (ρ = 1,40 g.cm-3,  w
(HNO3) = 0,670) na dvacetiprocentní roztok.        [47,7 ml vody]

3. Má být  připraveno 1500 ml  kyseliny  chlorovodíkové,  ve  které  je  látková koncentrace  HCl  1,5  M.
Vypočítejte objem koncentrované kyseliny chlorovodíkové (ρ = 1,18 g.cm-3, w (HCl) = 0,360) potřebný
k přípravě roztoku.    [193 ml konc. kyseliny]

4. Vypočítejte, v jakém objemovém poměru se musí smíchat koncentrovaná kyselina sírová   (ρ = 1,836
g.cm-3, w (H2SO4) = 0,960) a voda při přípravě desetiprocentního roztoku kyseliny sírové.         [1 : 15,8]

5. Potřebujeme připravit  850 g  roztoku  BaCl2 s  w(BaCl2)  =  0,050 rozpuštěním BaCl2.2H2O ve  vodě.
Vypočítejte množství výchozích látek.                        [50 g BaCl2.2H2O; 800 g vody]

6. V jakém poměru musíme smíchat  pentahydrát  síranu měďnatého s vodou, abychom připravili  10%
roztok CuSO4?        [5 : 27]

7. Ve 2 litrech vody jsme rozpustili 550 g dichromanu draselného obsahujícího 4% vlhkosti. Vypočítejte
složení roztoku v hmotnostních procentech.      [20,7%]

8. V jakém hmotnostním poměru musíme smíchat chroman draselný obsahující 1,5% vlhkosti s vodou,
abychom připravili roztok, v němž je w(K2CrO4) = 0,05.                 [1 : 18,7]

9. Navážili jsme 10 g vlhkého AgNO3. Vzorek jsme rozpustili v 250 ml vody. V takto připraveném roztoku
je  hmotnostní  zlomek  dusičnanu  stříbrného  0,0375.  Vypočítejte  obsah  AgNO3 (v  hmotnostních
procentech) ve vlhkém vzorku.              [97,5% AgNO3; 2,5% vody]

10. Vypočítejte  hmotnost  15% roztoku  chloridu  draselného,  který  můžeme  připravit  z  250  g  chloridu
draselného obsahujícího 5% rozpustných nečistot. Kolik gramů vody k přípravě roztoku použijeme.

[1583,3 g roztoku; 1333,3 g vody]

11. Kolik ml 36% roztoku kyseliny chlorovodíkové (ρ = 1,1789 g.cm-3) se musí přidat k 260 g 15% roztoku
této kyseliny, aby výsledný roztoku byl 22%ní?         [110,3 ml]

12. Potřebujeme připravit  1000 ml  20% roztoku kyseliny  sírové.  K dispozici  máme 96% a 5% roztok
kyseliny sírové. (ρ96% = 1,836 g.cm-3, ρ5% = 1,0256 g.cm-3, ρ20% = 1,1898 g.cm-3,)Vypočítejte:
a) objemy výchozích roztoků,
b) objemovou kontrakci  [a) 106,8 ml 96% kys. sírové; 968,9 ml 5% kys. sírové; b) 75,7 ml]

13. Bylo smícháno 150 cm3 12% roztoku amoniaku (ρ = 0,95 g.cm-3) a 50 cm3 koncentrovaného amoniaku
(ρ = 0,910 g.cm-3,  w (NH3) = 0,240). Vypočítejte hmotnostní zlomek amoniaku v takto připraveném
roztoku.                                                  [0,149]

14. Koncentrovaná kyselina dusičná (ρ = 1,40 g.cm-3, w (HNO3) = 0,670) byla zředěna vodou v objemovém
poměru 1 : 3. Vypočítejte hmotnostní zlomek HNO3 ve zředěném roztoku.

[0,213]

15. Kolik ml vody použijeme k zředění roztoku HCl s látkovou koncentrací 0,5M, abychom získali 650 ml
roztoku s látkovou koncentrací HCl 0,2M. Objemová kontrakce se může zanedbat.             [390 ml]



16. Ve 150 g roztoku je rozpuštěno 20 g FeSO4.7H2O. Vypočítejte hmotnost FeSO4.7H2O, který musíme
přidat k roztoku, abychom připravili roztok,v němž je w(FeSO4) = 0,15.      [29,1 g]

17. 4% roztok látky A, jehož hmotnost je 650 g, má být zahuštěn na roztok, v němž je hmotnostní zlomek
látky A  0,2. Vypočítejte hmotnost vody, kterou je třeba odpařit.   [520 g]

18. Vypočítejte  množství  vody,  ve  kterém  se  rozpustí  20  g  pentahydrátu  síranu  měďnatého  na  roztok
nasycený při 60°C. Vypočítejte hmotnost připraveného roztoku. Rozpustnost CuSO4.5H2O při 60°C je
80,8 g ve 100 g vody.          [24,8 g vody; 44,8 g roztoku]

19. Ve 100 g nasyceného roztoku při teplotě 20°C je:
a) 11,1 g dichromanu draselného
b) 76,9 g mravenčanu draselného
c) 35 g dusičnanu olovnatého.
Vypočítejte rozpustnost těchto látek ve 100 g vody          [a) 12,5 g; b) 332,9 g; c) 53,8 g]

20. Kolik gramů FeCl3.6H2O je nutno přidat  k  550 g 6% roztoku chloridu železitého,  aby koncentrace
roztoku stoupla na 10%?     [44 g]

21. Jaká je procentuální koncentrace roztoku KNO2, který vznikl odpařením 200 g vody z 650 g 6% roztoku
této látky?   [8,7%]

22. Kolik cm3 20% kyseliny sírové (ρ = 1,1394 g.cm-3) a kolik cm3 vody je potřeba na přípravu 1000 cm3

jejího 2,064 M roztoku o hustotě 1,1243 g.cm-3?        [887,6 cm3 20% H2SO4; 112,9 cm3 vody]

23. Kolik cm3 20% kyseliny sírové (ρ = 1,1394 g.cm-3) zneutralizuje beze zbytku 2000 cm3 1 M roztoku
NaOH?           [430 cm3]

24. Vypočítejte,  kolik  dm3 20% roztoku  kyseliny  trihydrogenfosforečné  (ρ  =  1,1134  g.cm-3)  je  možno
připravit  z  900  cm3 jejího  80%  roztoku  (ρ  =  1,633  g.cm-3).  Kolik  dm3 vody  budeme  pro  ředění
potřebovat?    [5280 cm3 H3PO4; 4409,1 cm3 vody]

25. Vypočítejte, kolik cm3 60% kyseliny dusičné (ρ = 1,3667 g.cm-3) a kolik cm3 10% roztoku této kyseliny
(ρ = 1,0543 g.cm-3) bude třeba smísit pro přípravu 5 dm3 jejího 30% roztoku (ρ = 1,18 g.cm-3).

[1726,8 cm3 60% HNO3; 3357,7 cm3 vody]


