
Analiza wykres6w rozpuszczalnosci umozliwia stwier-
denie, ze rozpuszczalnosc substancji w wodzie zalezy od rodza-
ju substancji i temperatury.

Rozpuszczalnosc wi~kszosci cial stalych w wodzie zwi~k-
sza si~ wraz ze wzrostem temperatury (rys. 16.). Zwi~kszenie
rozpuszczalnosci azotanu(V) srebra(I) - AgN03 - czy azotanu(V)
potasu - KN03 - jest znaczne. W wypadku chlorku sodu - NaCl
- rozpuszczalnosc w bardzo malym stopniu zwi~ksza si~ wraz
ze wzrostem temperatury. Natomiast rozpuszczalnosc octanu
wapnia - (CH3COOhCa w malym stopniu zmniejsza si~ wraz
ze wzrostem temperatury.

Rozpuszczalnosc gaz6w w wodzie zmniejsza si~ wraz
ze wzrostem temperatury (rys. 17.). Dlatego ciepla woda zawie-
ra mniej rozpuszczonych gaz6w niz woda zimna. Ryby i rosliny
wodne latwiej oddychajq w wodzie zimnej, gdyz zawiera ona
wi~cej tlenu niz woda ciepla .

NOWE
POJ~CIA
RozpuszaaJnoSC substancji
- maksymalna liczba gramow
substancji, ktor'l moina rozpuscic
w 100 g rozpuszczalnika w danej
temperaturze, aby otrzymac roztwor
nasycony.

RoztwOr nasycony - roztwor,
w ktorym w danej temperaturze
nie moina jui rozpuscic wi~cej
danej substancji.

.
ROZWI1\Z ZADANIA

1.Okresl, He gram6w azotanu(V) sodu (NaN03) nalezy rozpuscic w 200 g wody
w temperaturze 70°C, aby o'trzymac roztw6r nasycony.

2. Oblicz, He gram6w jodku potasu (KI) trzeba dodatkowo rozpuscic w 100 g wody
po jej ogrzaniu z lOoCdo 30°C, aby roztw6r byl nadal nasycony.

3. Oblicz, He gram6w chlorku potasu (KCl) wykrystalizuje po ochlodzeniu roztworu
nasyconego z temperatury 90°C do temperatury SO°C,jesli do sporzqdzenia roztworu
uzyto 100 g wody.

4. W temperaturze 40°C w 400 g wody rozpuszczono siarczan(VI) miedzi(II) (CUS04)
i otrzymano roztw6r nasycony. Oblicz, ile gram6w siarczanu(VI) miedzi(II) mozna
dodatkowo rozpuscic, aby po ogrzaniu do temperatury 90°C roztw6r byl nadal
nasycony.

5. Okresl, kt6ry z podanych gaz6w (rys. 17.) ma najwi~kszi! rozpuszczalnosc
w temperaturze lo°C, a kt6ry najmniejszq.

6. Oblicz, He gram6w tIenu rozpusci si~ w 200 g wody 0 temperaturze SO°C,
tworZqC roztw6r nasycony.

7. Kt6ry z gaz6w, wod6r czy tIen, ma wi~kszi! rozpuszczalnosc w temperaturze 40°C?
Oblicz, ile razy rozpuszczalnosc tego gazu jest wi~ksza od rozpuszczalnosci gazu slabiej
rozpuszczalnego w wodzie.


