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Molární zlomek, molární procento

• Molární zlomek xA určité složky A ve směsi definujeme
jako podíl látkového množství složky A a celkového
látkového množství všech složek směsi.

• Molární zlomek je bezrozměrnou veličinou. Součet
molárních zlomků všech složek směsi je roven 1.

• Molární procenta udávají látkové množství dané složky
na 100 molů směsi.
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Příklad 1
Vypočítejte molární zlomky a molární procenta jednotlivých
složek ve směsi, která obsahuje 16 gramů methanolu (CH3OH) a
81 gramů vody.

Řešení:
V tabulce nalezneme molární hmotnosti methanolu a vody:

Určíme látková množství jednotlivých složek:

Methanol:

Voda:

Směs obsahuje látková množství 0,5 mol methanolu a 4,5 mol vody,
celkem tedy 5,0 mol jednotlivých látek.

1.32 -= molgM methanol

1.18 -= molgM voda
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Příklad 1
Vypočítejte molární zlomky a molární procenta jednotlivých
složek ve směsi, která obsahuje 16 gramů methanolu (CH3OH) a
81 gramů vody.

Řešení:

Studovaná směs obsahuje 10 molárních procent methanolu a
90 molárních procent vody.
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Příklady k samostatnému procvičení

Zadání:

1. Vypočítejte molární zlomek NaOH v roztoku, který obsahuje 10 g
NaOH ve 100 g vodného roztoku.

2. 750 g vodného roztoku kyseliny sírové obsahuje 7,5 mol H2SO4.
Vypočítejte molární procento H2SO4 v roztoku.



Příklady k samostatnému procvičení

Řešení:

1. [0,047]

2. [90 molárních %]
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