
Temat: Rozwiązywanie zadań z rozpuszczalności.

Na dzisiejszej lekcji poćwiczymy rozwiązywanie zadań z rozpuszczalności kiedy:

1. Jak policzyć masę substancji, którą trzeba dodatkowo rozpuścić, aby przy 
wzroście temperatury r-r nadal pozostał nasycony?

2. Jak policzyć masę substancji, która wykrystalizuje, przy ochłodzeniu   r-ru 
nasyconego?

Ad. 1)

Ile gramów siarczanu (VI) miedzi (II)  CuSO4 trzeba dodatkowo rozpuścić , 
aby po jego ogrzaniu  z  temp. 400C do 900C  r-r CuSO4 nadal był nasycony?

-odszukujemy odpowiednią krzywą rozpuszczalności- podr. Str. 178 ( krzywa 
brązowa nad którą jest wzór CuSO4)

-odczytujemy rozpuszczalność CuSO4 w temp. 40oC i 900C

400C  = 30 g na 100 g wody

900C  = 65 g na 100 g wody

- W temp. 400C można rozpuścić maksymalnie 30g CuSO4 aby r-r był 
nasycony, natomiast w  temp. 900C  można maksymalnie rozpuścić 65g 
CuSO4 aby r-r był nasycony. Więc jeżeli mamy  r-r nasycony w 400C i go 
podgrzejemy do 900C to musimy dosypać jeszcze 35 g substancji:

        65 g -30 g = 35 g

W ten sam sposób oblicz zadania:

a) Oblicz ile gramów jodku potasu - KI trzeba dodatkowo rozpuścić , aby po 
jego ogrzaniu  z  temp. 100C do 650C  r-r  KI  nadal był nasycony?

b) oraz zadanie 3 ze str. 183

Ad. 2)

Ile gramów cukru wykrystalizuje podczas oziębiania r-ru nasyconego z temp. 
400C do 100C?



-odszukujemy odpowiednią krzywą rozpuszczalności- podr. Str. 178 ( krzywa 
bezowa nad którą jest napis cukier)

-odczytujemy rozpuszczalność cukru w temp. 400C i 100C

400C  =  238 g na 100 g wody

100C  =  192 g na 100 g wody

-W temp. 400C można rozpuścić maksymalnie 238 g cukru aby r-r był nasycony, 
natomiast w  temp. 100C  można maksymalnie rozpuścić 192 g cukru aby r-r był 
nasycony. Więc jeżeli mamy  r-r nasycony w 400C i będziemy go oziębiać to nasz
r-r nie pomieści części cukru ( bo w temp. 100C  zmieści tylko 192 g).

To znaczy, że nasz r-r „wyrzuci” nadwyżkę cukru w postaci kryształków:

238 g – 192 g = 46 g 

W ten sam sposób oblicz zadania:

a) Oblicz ile gramów azotanu (V) ołowiu (II)  Pb(NO3)2  wykrystalizuje podczas 
oziębiania go  z  temp.  800C do temp. 300C aby nadal pozostał nasycony?

b) oraz zadanie 4 ze str. 183




