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TERMODYNAMIKA ROZTOKU ELEKTROLYTU

1 2

VILEM KODYTEK

ploty a obyčejného tlaku ' . V novější době jsou experimentálně i teoreticky studovány roztoky za vysokých teplot
a tlaků, roztoky směsí elektrolytů a roztoky elektrolytů
v nevodných a směsných rozpouštědlech. Rozšiřuje se spektrum zkoumaných rozpuštěných látek - studují se roztoky
organických elektrolytů, včetně surfaktantů, aminokyselin
a proteinů. Výsledky mají nesčetně aplikací nejen v chemickém inženýrství, ale také například v energetice, geochemii, environmentální chemii a biologii.
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Výpočetní technika umožnila obdivuhodný rozvoj teoretických výpočtů zaměřených na výzkum struktury roztoků. Přesto však není na obzoru žádná fundamentální metoda,
která by umožnila dostatečně přesné výpočty termodynamických vlastností roztoků z molekulárních dat. K praktickým aplikacím slouží relativně jednoduché empirické
modely s parametry nastavovanými podle termodynamických experimentálních dat, do nichž jsou ve zjednodušené
formě zahrnuty podstatné výsledky teorie. Mohou mít univerzální použití jako Pitzerovy rovnice nebo jsou formulovány pro specifické případy jako modely Prausnitze a spolupracovníků .
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1. Uvod
Roztoky elektrolytů patří mezi nej významnější kapalné
systémy v řadě odvětví aplikovaného výzkumu a průmyslu.
Dlouhé desítky let byla věnována pozornost binárním vodným roztokům jednoduchých elektrolytů za pokojové te-

Tento článek referuje o výsledcích teorie roztoků elektrolytů se zřetelem na jejich praktické uplatnění. V následující kapitole zmiňujeme termodynamické veličiny používané pro roztoky. Třetí kapitola charakterizuje metodu
statistické termodynamiky. Ve čtvrté kapitole jsou shrnuty
statisticko-termodynamické metody výpočtů termodynamických vlastností roztoků elektrolytů z potenciálních energií
interakcí hydratovaných iontů v rozpouštědle. V páté kapitole se zmiňujeme o teoretickém výzkumu struktury roztoků. Šestá kapitola pojednává o výpočetních metodách
termodynamických vlastností roztoků elektrolytů využitelných v praxi. Další informace a vyčerpávající seznamy
literatury může čtenář najít v jiných pracích7'8.
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2.

Soustavy termodynamických veličin
pro roztoky

V teorii roztoků se počítají dodatkové termodynamické
veličiny roztoků ve stavu osmotické rovnováhy s čistým
rozpouštědlem. Jsou vztaženy k ideálnímu roztoku, tj. hypotetickému systému, v němž molekuly rozpuštěných látek
na sebe navzájem nepůsobí a s rozpouštědlem interagují za
všech koncentrací stejně jako v nekonečně zředěném roztoku.
va
energie
G
(vztažená
Veličinou nejčastěji používanou při výpočtech rovnováh je aktivitní koeficient rozpuštěné látky. V roztoku ve
stavu osmotické rovnováhy jej budeme značit symbolem y.
V případě silných elektrolytů se za složky roztoku zpravidla
pokládají jednotlivé ionty (mluvíme pak také o stechiometrických veličinách), v případě slabých elektrolytů se bere
v úvahu disociační rovnováha a mezi složky se řadí i nedisociované molekuly elektrolytu. Termodynamika nemá nástroje k určování individuálních iontových aktivitních koeficientů. Experimentálně zjistitelnou veličinou v případě
elektrolytu MX s v M kationty M a v x anionty X v jedné
molekule je střední aktivitní koeficient:

kapitole stejně teoretické vztahy přepíšeme pro Gibbsovu
energii.
Při praktických výpočtech se zpravidla uvažuje roztok
za stálého tlaku a k jeho popisu se používá Lewisova-Ran9
dallova (LR) soustava veličin (označovaná také jako praktická) nebo tzv. racionální soustava veličin,
LR soustava je spojena s vyjadřováním složení roztoků
1
v termínech molality, m [mol-kg' ], množství rozpuštěné
látky v roztoku obsahujícím jednotku hmotnosti rozpouštědla. Základní funkcí v LR soustavě je specifická Gibbsona
jednotku
hmotnosti
rozpouštědla
v roztoku). Je funkcí teploty, tlaku a molalit rozpuštěných
látek. Hodnoty Gibbsovy energie roztoku a chemických
potenciálů rozpuštěných látek ji,- se vztahují ke zvolenému
standardnímu stavu. V LR soustavě je standardní stav definován nesymetricky:
- pro rozpouštědlo jako stav čistého rozpouštědla při
teplotě T a tlaku P roztoku;
- pro rozpuštěné látky jako hypotetický stav v daném
rozpouštědle při teplotě T a tlaku P definovaný vztahem:
(4)

kde Hi je chemický potenciál rozpuštěné složky i, m^ je její
molalita, tri — 1 mol.kg a limita platí pro celkovou mokde v = v M + v x . Osmotický koeficient roztoku v osmotické lalitu rozpuštěných látek m.
rovnováze je dán vztahem
Dodatkové
veličiny
v
LR
systému
se
vztahují
k
referenčnímu roztoku se stejnou teplotou, tlakem a složením jako
(2)
studovaný skutečný roztok, ale s chemickými potenciály
rozpuštěných látek danými vztahy
kde je n osmotický tlak, R univerzální plynová konstanta,
T teplota ac = cj + C2+--.+ cn celková molární k
o
n
c
e
n
t
r
a
c
e
(
5
)
rozpouštěných látek (n je počet rozpuštěných látek). Osmotický koeficient vyjadřuje termodynamický stav rozpouDodatkový chemický potenciál rozpuštěné látky ;',
štědla v roztoku. Je zapotřebí při výpočtech rovnovah, jichž
nfx = | i , - n j e f , se zpravidla vyjadřuje ve formě aktivitse účastní rozpouštědlo, například tlaku a složení par rozního koeficientu,
toku nebo rozpustnosti hydrátů solí.
(6)

Veličinu

Aktivitní a osmotický koeficient se v LR soustavě značí
symboly y a (|). Mezi oběma koeficienty a dodatkovou
specifickou Gibbsovou energií roztoku G e x platí vztahy

(3)

v dalších kapitolách označujeme jako dodatkovou volnou
energii. V kontextu tohoto článku přesnější vymezení t
termodynamické funkce není nezbytné, protože v šesté
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(8)
(9)
(10)
Změnu aktivitního koeficientu s teplotou vyjadřuje rovnice
(U)
kde Hfx je parciální molární dodatková entalpie složky i,
nazývaná též relativní parciální molární entalpie (označení
Lj nebo Li). Pro mnoho elektrolytů jsou k dispozici experimentální hodnoty aktivitních koeficientů, dodatkových entalpií a tepelných kapacit při 298 K. S nimi lze vypočítat
pomocí rovnice (11) aktivitní koeficienty v teplotním rozmezí asi 273-348 K.
Racionální soustava veličin je spojena s vyjadřováním
složení roztoků molárními zlomky. Také v ní se v případě
roztoků elektrolytů definují standardní stavy asymetricky,
pro rozpouštědlo jako stav čistého rozpouštědla a pro rozpuštěné látky vztahem:
(12)
kde u.* je chemický potenciál rozpuštěné složky i ve standardním stavu (v racionální soustavě), xt je její molární
zlomek a xw je molární zlomek rozpouštědla. Mezi aktivitním koeficientem / v racionální a aktivitním koeficientem
y v LR soustavě platí vztah:

přímá integrace je neuskutečnitelná. Úspěch výpočtu je
tedy podmíněn dvěma předpoklady - znalostí potenciální
energie mezičásticových interakcí a dostatečně spolehlivou
přibližnou metodu výpočtu integrálů.
V tabulce I je přehled základních přístupů k řešení této
úlohy v případě roztoků. Ve statistické termodynamice lze
roztok popsat buď na BO úrovni jako hustý systém částic
rozpuštěných látek a rozpouštědla (ve vakuu) nebo na MM
úrovni jako řídký systém částic rozpuštěných látek v prostředí rozpouštědla. McMillan a Mayer15 dokázali, že výchozí integrály pro oba přístupy jsou formálně stejné; konkrétní výpočetní metody se ale dosti podstatně liší. Tak
například lze na roztoky na MM úrovni aplikovat viriální
rozvoj pro volnou energii nebo (osmotický) tlak původně
odvozený pro plyny, který numericky nekonverguje pro
husté systémy.
Vstupní informací pro statisticko-termodynamický výpočet na BO úrovni je potenciální energie sil působících
mezi molekulami systému (ve vakuu), o níž se zpravidla
předpokládá, zeje párově aditivní, tj. zeje součtem potenciálních energií přímých sil působících mezi jednotlivými
dvojicemi částic, tzv. párových potenciálů. Párový potenciál Maft(r[, r2, Q12) přímé síly působící mezi částicí 1 druhu
a a částicí 2 druhu b je funkcí jejich polohových vektorů Tj
a r 2 a vzájemné orientace Í2 12 . V dalším budeme předpokládat, že na systémy nepůsobí vnější síly a interakce částic
jsou sféricky symetrické (úhlově nezávislé). Pak párové
potenciály závisejí jen na vzájemné vzdálenosti částic r =
lr,-r 2 l.
Párový potenciál dvou částic druhů a a b (ve vakuu)
můžeme obecně rozepsat ve tvaru:
(14)

(13)

kde u je potenciální energie odpudivých sil velmi krátkého
dosahu při těsném přiblížení elektronových obalů dvou
částic - při větších vzdálenostech částic klesají s r"9 až fn
a přitažlivých disperzních sil o něco delšího (stále však ještě
krátkého) dosahu - klesají s r , a u je potenciální energie
elektrostatických sil dalekého dosahu. Krátkodosahové interakce se také označují jako specifické, protože jsou - na
rozdíl od dalekodosahových elektrostatických interakcí odlišné pro každou dvojici iontových druhů.
Jednoduchým modelem odpuzování při kontaktu částic
(kontaktní repulze) jsou inertní dokonale tuhé koule:

kde Mw je molární hmotnost rozpouštědla a m je celková
molalita rozpuštěných látek.

3. Metoda statistické termodynamiky
Ve statistické termodynamice
se termodynamické
vlastnosti makroskopických systémů identifikují s jistými
statistickými průměry počítanými na základě mikroskopické mechaniky souborů částic (atomů, molekul nebo iontů),
které systémy vytvářejí. Při výpočtu těchto průměrů dospějeme k integrálům z funkce potenciální energie systému
podle souřadnic všech (zhruba 10 ) částic systému. Jejich

(15)
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Tabulka I
Přehled úrovní přístupu k výpočtu termodynamických vlastností roztoků
Úroveň
formulace

Bornova-Oppenheimerova (BO)

McMillanova-Mayerova (MM)

Makroskopická

Pojetí
systému

Systém molekul rozpuštěných
látek a rozpouštědla (ve vakuu)

Systém solvatovaných molekul
rozpuštěných látek v rozpouštědle

Homogenní kontinuum
(nebo černá skříňka)

Vstupní
a
veličiny

Potenciální energie sil působících
mezi molekulami systému (ve
vakuu)

Potenciální energie středních sil
působících mezi molekulami
rozpuštěných látek v rozpouštědle
při nekonečném zředění
wE
a) vypočtené na BO úrovni
b) empiricky formulované a nastavené podle makroskopických experimentálních dat

Termodynamické veličiny
daného systému vypočtené
z makroskopických experimentálních dat

Distribuční funkce molekul
rozpuštěných látek, resp. potenciální energie středních sil

Termodynamické veličiny
daného systému získané interpolací nebo extrapolací
experimentálních dat
(důležité jsou výpočty pro
směsi)

M w w , M w s , Mss

a) vypočtené kvantově mechanicky
b) empiricky formulované a nastavené podle mikroskopických experimentálních dat
c) empiricky formulované a nastavené podle makroskopických experimentálních dat
Výstupní
veličinya

Distribuční funkce molekul, resp.
potenciální energie středních sil
a) při nekonečném zředění:
wVw,w~s,ws"

Výpočetní
metoda

Termodynamické veličiny
solvatace molekul rozpuštěných
látek
b) v daném stavu roztoku:
w w w , wws, wss
Termodynamické veličiny roztoku

Dodatkové termodynamické
veličiny daného systému

Kvantová nebo klasická statistická
termodynamika

Klasická statistická termodynamika

Empirické funkční závislosti

w - Rozpouštědlo, s - rozpuštěná látka. Např. wv s je párový potenciál střední síly mezi částicí rozpouštědla a částicí
rozpuštěné látky
a

Pro ionty druhů a a b s mocenstvími za a zb, například
v tavenině soli, je dalekodosahová část párového potenciálu
(14) coulombická:

kde A: je Boltzmannova konstanta, Tje teplota, ca a ab jsou
průměry tuhých koulí a a i a ( o f l + Gb)/2 je jejich kontaktní
vzdálenost. Kontaktní repulze iontů se také realističtěji
vyjadřuje měkkým potenciálem16

(17)
(16)

Zde e je elementární náboj a EQ je permitivita vakua.
Výstupní informací z výpočtu je potenciální energie střední
síly působící mezi částicí druhu a a částicí druhu b v daném
systému. Je součtem párového potenciálu přímé síly mezi

kde r* je krystalografický poloměr iontu i a Aab je parametr
počítaný z krystalografických dat.
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oběma částicemi a potenciálu průměrného silového účinku
ostatních částic systému na obě částice.
Důležitým konkrétním případem je potenciál w™b (r)
střední síly působící mezi dvěma osamocenými ionty v čistém rozpouštědle (tj. při nekonečném zředění roztoku).
Jeho dalekodosahová část je dána výrazem analogickým
pravé straně rovnice (77),

roztoku. V rovnici (20) NA je Avogadrovo číslo a symbol
cu značí molární koncentraci iontů druhu a. Funkce (79) má
značně kratší dosah než funkce (18), protože interakce obou
iontů je nyní stíněna ostatními ionty v roztoku.
Nejjednodušším modelem roztoku elektrolytu na MM
úrovni je primitivní model tvořený elektricky nabitými
tuhými koulemi v dielektriku s permitivitou rozpouštědla:

(18)

(21)

kde však nyní e je permitivita rozpouštědla. Potenciál
w
evsm
"ab J
p n í veličinou na MM úrovni a označuje se jako
McMillanův-Mayerův (MM) párový potenciál. Je zvykem
značit MM párové potenciály jako vstupní veličiny symbolem u a této konvence se v dalším přidržíme.
Při dosti nízkých, nicméně konečných koncentracích
iontů nabývá dalekodosahová část potenciálu střední síly
mezi ionty druhů a a b s mocenstvími za a zb tvaru, který
poprvé odvodili Debye a Húckel 17

Mají-li ještě všechny ionty v roztoku stejný průměr o,
mluvíme o redukovaném primitivním modelu. V primitivním modelu, a to i neredukovaném, jsou specifické interakce iontů dané jejich strukturou a solvatací redukovány
na jedinou vlastnost - průměr a, tuhého iontu i. Přesto jím
lze imitovat termodynamické chování i poměrně složitých
iontů. Realističtější modely mají ještě třetí člen, popisující
změnu potenciálu v důsledku interakce solvatačních obalů
obou iontů.

w™(r) = (zazbe214m r) exp(-Kr)

V obr. 1 je vypočtený MM párový potenciál interakce
Na + -Cr porovnán s primitivním modelem. Je zřejmé, že
dosah specifických interakcí končí krátce za první molekulou vody. Podobnou situaci zaznamenáme později v případě hydratace jednomocných iontů.
Funkce

(19)

a nazývá se též Debyeův stíněný potenciál. Zde

(20)
(22)
je Debyeův parametr stínění, který závisí na koncentraci

je párová distribuční funkce částic a&b. Distribuční funkce
podává informaci o struktuře systému: Označíme-li symbolem cb molární koncentraci složky b v systému, pak
součin cbgab(r) je lokální molární koncentrace složky b ve
vzdálenosti r od částice druhu a. Párová distribuční funkce
je symetrická k záměně indexů, gab(r) = g£a(r), a součin
cagab(r) je lokální molární koncentrace složky a ve vzdálenosti r od částice složky b. Párovou distribuční funkci lze
vypočítat nejen teoreticky, ale rovněž z výsledků rentgenových nebo neutronových difrakčních experimentů. Známe-li distribuční funkce, pak již snadno vypočítáme termodynamické vlastnosti systému 6 ' 10 " 14 .
Podobně jako termodynamické funkce, také potenciál
střední síly w a párovou distribuční funkcí g lze vyjádřit ve
tvaru rozvoje. Členy rozvoje funkce w lze klasifikovat do
tří skupin:

Obr. 1. Párový potenciál interakce Na+-Cl" ve vodném roztoku
vypočtený v teorii kapalin (plná čára) v porovnání s primitivním modelem (čárkovaná čára). 0Na+ ><7ci" a o w jsou průměry
sodného a chloridového iontu a molekuly vody

-wah(r) lkT = - uab(r) I kT + y(r) + B(r)

(23)

kde u je párový potenciál, y(r) je jistý součet integrálů
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nazývaný řetězová funkce a B(r) je jistý součet integrálů
označovaný jako můstková funkce. Výsledkem analýzy
těchto rozvojů je vztah mezi párovou distribuční funkcí
(22) a řetězovou funkcí y, tzv. Ornsteinova-Zernikeova
(OZ) rovnice. Řešením této integrální rovnice spolu s rovnicemi (22) a (23) lze získat párové distribuční funkce,
ovšem za předpokladu, že je známa můstková funkce. Ta
je tvořena řadou integrálů, jejichž výpočet je extrémně
složitý a zdlouhavý, a zůstává noční můrou teorie.
V mnoha případech je naštěstí možné můstkovou funkci
zanedbat. OZ rovnice se pak označuje jako hyperřetězová
(hypernetted-chain, HNC) aproximace. Když rozdíl w-u*
je pro většinu statisticky významných konfigurací malý,
můžeme řešení ještě dále zjednodušit částečnou linearizací
pravé strany rovnice (22):

(25)

kde R je univerzální plynová konstanta, c, je molární koncentrace rozpuštěné látky i a Bab a Cabc jsou druhý a třetí viriální koeficient. Sčítací indexy a,b&c probíhají množinou všech rozpuštěných látek. Viriální koeficienty závisejí na teplotě a vlastnostech rozpouštědla; všimněme
si nicméně, že v rovnici (25) veličiny rozpouštědla explicitně nevystupují. Druhý viriální koeficient se počítá ze vztahu
(26)

kde N A je Avogadrovo číslo a

exp(-w / kT) - exp(-M / kT) exp[-(w - u ) / kT\ ~

» exp(-M*lkT){\-(w-u)lkT]

fab(r) = exp[-uab(r)/kT]-\

(24)

je tzv. Mayerova funkce.
Po dosazení z (21) do (27) a (26) zjistíme, že druhý
viriální koeficient iontů je nekonečný. Totéž platí pro vyšší
viriální koeficienty klasického rozvoje. Poměrně pracnou
manipulací s jeho členy, označovanou jako renormalizace,
lze však získat konvergentní rozvoje i pro roztoky elektrolytů 14 . Renormalizované viriální koeficienty ale závisejí na
koncentraci roztoku, resp. na nějakém parametru stínění.
Tak v Mayerově rozvoji 14

Tím obdržíme střední sférickou aproximaci (mean spherical
approximation, MSA).
Díky své lineární povaze má MSA pro některé zajímavé
systémy analytické nebo algebraické řešení. HNC se řeší
numericky i pro jednoduché systémy. Efektivní postupy
numerického řešení OZ rovnice pro iontové systémy vypracovali Rossky a Dále 1 9 a Ichiye a Haymet20, kteří pro
roztoky elektrolytů upravili algoritmus Labíka, Malijevskéhoa Voňky 21 .
Postupy, které se nejvíce blíží přímé integraci statisticko-termodynamických integrálů, jsou počítačové simulační metody Monte Carlo a molekulární dynamiky. Jsou
přesné, ale nesmírně náročné na čas. Původně byly vyvinuty k testování ostatních (přibližných) metod na modelových systémech, dnes se však již běžně používají při
teoretickém výzkumu struktury a dynamiky kapalných systémů.

(28)

renormalizované viriální koeficienty Bab, Cabc atd. závisejí
na Debyeovu parametru stínění. První člen vpravo v rovnici
(28) je Debyeův-Hiickelův (DH) limitní zákon, exaktní
vztah pro oblast extrémně nízkých koncentrací.
Druhý viriální koeficient iontů a a b v rozvoji (28) se
píše ve tvaru

4. Teoretické výpočty termodynamických
vlastností na MM úrovni
4.1.Viriální

(27)

rozvoj e

Klasický (původně pro plyny odvozený) viriální rozvoj
pro dodatkovou volnou energii roztoku A ex , vztaženou na
jednotku objemu roztoku, má tvar

(29)
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(36)
(30)

je redukovaná koncentrace iontů a c - C ] + c 2 +...+ c„ je
jejich celková molární koncentrace (n je počet druhů iontů
v roztoku). Druhé členy vpravo v rovnicích (32) a (33)
odpovídají elektrostatickým interakcím (značí se proto také
el
ln yf a (|> ) a jsou přesnější variantou ke známé Debyeově-Hůckelově (DH) aproximaci, která má pro střední aktivitní
17
koeficient tvar

je Mayerova funkce pro krátkodosahovou část párového
potenciálu a q je Debyeův stíněný potenciál (19) napsaný
v bezrozměrném tvaru:

(31)
22

Andersen a Chandler odvodili renormalizovaný rozvoj, v němž první člen vpravo v rovnici (28), DH limitní
zákon, je nahrazen výrazem odvozeným z MSA a rovněž
roli stíněného potenciálu přebírá MSA párový potenciál
střední síly.

(37)

Rovnice (33) a (37) pro redukovaný primitivní model
se používají jednak v případě binárních roztoků (roztoků
jednoho) elektrolytu MX, pro něž lze veličinu a interpretovat jako kontaktní vzdálenost kationtu M a aniontu X,
jednak v empirických rovnicích, jimž je věnována šestá
kapitola.
Na rozdíl od DH teorie lze MSA aplikovat na obecnější
primitivní model s různými průměry iontů, pro který existuje řešení v podobě nelineární algebraické rovnice24.

4.2. I n t e g r á l n í r o v n i c e : MSA a HNC
Samotnou MSA lze aplikovat na vodné roztoky elektrolytů s j ednomocnými ionty (1 -1 elektrolytů). Pro redukovaný primitivní model, v němž všechny ionty mají stejný
průměr o, má MSA analytické řešení . Rovnice pro osmotický koeficient (p a střední aktivitní koeficient y± elektrolytu MX mají tvar:

(33)
(40)
(34)
Z rovnice (38) se numericky vypočítá MSA parametr
stínění 2F. Je zřejmé, že s klesající koncentrací platí 2F -> K,
kde K je Debyeův parametr stínění (20). Zjednodušený
výraz pro střední aktivitní koeficient elektrolytu a osmotický koeficient roztoku, použitelný pro binární i vícesložkové vodné roztoky 1-1 elektrolytů do koncentrace asi
1 mol.dm"3, lze nyní zapsat ve tvaru:

(35)

jsou osmotický koeficient a aktivitní koeficient systému
tuhých koulí o průměru a,
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Pro 2-2 elektrolyt s kationty M a anionty X je molární
koncentrace dvojic opačně nabitých iontů vzdálených od
sebe nejvýše o délku / dána vztahem:

(41)

(42)

(44)

kde ln y±, resp. § je příspěvek kontaktní repulze tuhých
koulí, který udává Lebowitz nebo Mansoori a spol.
Poznamenejme ještě, že v případě redukovaného primitivního modeluje pomocná funkce Pn v rovnici (38) nulová
a MSA parametr stínění 2F lze vyjádřit analyticky v závislosti na Debyeově parametru stínění vztahem
(43)
HNC aproximace poskytuje skvělé výsledky pro binární i vícesložkové vodné roztoky elektrolytů, pokud v nich
nepřevládají vícemocné ionty. Pro 2-2 elektrolyty je však
méně přesná a navíc v rozmezí koncentrací 0,001-0,2 mol.dm
vytváří umělé maximum na párové distribuční funkci stejně
nabitých iontů ve vzdálenosti rovné dvojnásobku kontaktní
vzdálenosti16. Zdlouhavé výpočty nejjednoduššího integrálu v rozvoji můstkové funkce, tzv. HNC+B aproximace 2 7 , vyústily v opačnou deformaci párové distribuční
funkce stejně nabitých iontů. Nedávno byly pro 2-2 elektrolyty navrženy 28 ' 29 empirické můstkové funkce, k jejichž
kvantifikaci byla použita simulovaná data. Aproximace
párové distribuční funkce jsou porovnány se simulovanými
daty 30 v obr. 2, kde HNC+BE značí Duhovu a Haymetovu
rovnici s empirickou můstkovou funkcí .
4.3.Teorie

iontové

Obr. 2. Párová distribuční funkce stejně nabitých iontů modelového 2-2 elektrolytu o koncentraci 0,005 mol.dm' vypočtená z 1 - HNC, 2 - HNC+BE a 3 - HNC+B. Body jsou Monte
Carlo data, oje kontaktní vzdálenost iontů

asociace

K překonání potíží s 2-2 elektrolyty navrhl již v roce
1926 Bjerrum alternativní postup.31 Prohlásil dva ionty za
asociované do iontového páru, jestliže jejich vzdálenost je
nižší než jistá zvolená délka 1. Pro / > a je interakce iontů
ve vzdálenosti / slabší než ve vzdálenosti a a pro výpočet
středního aktivitního koeficientu volných, neasociovaných
iontů je pak možné použít DH rovnici (37), což učinil
Bjerrum, nebo MSA rovnici (33) (cit. 3 2 ' 3 3 ) a za průměr
iontů dosadit délku 1. Aktivitní koeficient elektricky neutrálních iontových párů Bjerrum položil roven jedné (předpoklad ideálního chování), zatímco Táni a Henderson32 jej počítali z MSA rovnice pro tuhé koule o průměru /, tj. z rovnice (35). K výpočtu aktivitních koeficientů je však třeba
ještě určit koncentrace volných iontů a iontových párů.

Obr. 3. Dodatková vnitřní energie modelového 2-2 elektrolytu
při 0,005 mol.dm"3 z asociační teorie (křivky závislé na délce /)
v porovnání s Monte Carlo (MC) údajem a výsledky z integrálních rovnic (vodorovné čáry nezávislé na délce t). 1 - MC
údaj, 2 - asociační teorie s MS A+VE, 3 - HNC+BE, 4 - asociační
teorie s MSA, 5 - HNC. Tečkované čáry v okolí MC údaje
vymezují jeho nejistotu
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kde cM a c x je celková (stechiometrická) molární koncentrace kationtů, resp. aniontů v roztoku a g M X (/) je párová
distribuční funkce kationtů a aniontu. Asociační konstanta
Kas je definována vztahem:

kde c'M ~ cM - c'MX ac'x=cx- c'MX jsou molární koncentrace volných iontů M a X, y'± je střední aktivitní koeficient
volných iontů a y'MX je aktivitní koeficient iontových párů.
Asociační konstanta se vypočte v limitě pro c —> 0, v níž
r
v
#Mx( ) rovnici (44) přechází v exp[-M M X (r) / kT]. Pro
zvolenou délku I pak lze iterativně vyčíslit koncentrace
volných iontů a iontových párů i jejich aktivitní koeficienty. Z nich se již snadno vypočte stechiometrický aktivitní
koeficient z podmínky rovnováhy

(45)

(46)
kde čárky vyznačují symboly náležící systému tvořenému
volnými ionty a iontovými páry a holé symboly značí
stechiometrické veličiny.
Stabilita a přesnost výsledků v závislosti na délce / je
patrná z obr. 3, kde je výsledek našich výpočtů s použitím
kombinace MSA s druhými a třetími viriálními koeficienty
z viriálního rozvoje (28) pro interakce volných iontů a druhým viriálním koeficientem pro interakce volných iontů
s iontovými páry (MSA+VE) porovnán s výsledky z integrálních rovnic a přesných počítačových simulací systému 3 0 . Jednoznačnost metody iontové asociace je možné
zajistit volbou takové délky I, pro níž je volná energie
systému minimální. Srovnání osmotického koeficientu vypočteného z asociační teorie s MSA+VE a z HNC rovnice
s Monte Carlo daty je v obr. 4.

Obr. 4. Osmotický koeficient modelového 2-2 elektrolytu v závislosti na koncentraci z asociační teorie (plná čára) a HNC
(tečkovaná čára). Kroužky jsou Monte Carlo data

Nedávno byla teorie iontové asociace rozvinuta metodou integrálních rovnic 34 , která pro roztoky 2-2 elektrolytů
poskytla stejně dobré distribuční funkce jako empirická
rovnice Duha a Haymeta .
MSA v kombinaci s asociační teorií je užitečným nástrojem při teoretickém výzkumu kritických jevů v roztocích elektrolytů35.
4 . 4 . Por u c h o v é m e t o d y
Známe-li termodynamické vlastnosti a distribuční
funkce vhodného referenčního systému, například primitivního modelu roztoku, který se příliš neliší od zkoumaného systému, pak lze aplikovat jednoduché poruchové metody, o nichž referovali Sýs a spol.6 I když viriální rozvoj
pro dodatkovou volnou energii se neřadí mezi poruchové
metody, lze na něm jejich podstatu dobře demonstrovat.
Referenčním systémem, jehož termodynamické vlastnosti
jsou známy, je v tomto případě ideální roztok, poruchou
párové potenciály. Malá porucha vede k rychle konvergujícímu rozvoji. Podobně lze naložit s rozdílem mezi páro-

Obr. 5. Aktivitní koeficient chloridu sodného ve vodném roztoku při 298 K (body) v porovnání s předpověďmi (čáry shora
dolů) z MSA rovnice (33), DH rovnice (37) a elektrostatické části
MSA rovnice (33) pro průměr iontů a = 0,37 nm
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vými potenciály vyšetřovaného systému a referenčního
systému. Oblíbeným referenčním systémem je primitivní
model. Poruchové metody s tímto referenčním systémem
porovnal Chán 36 .
Při aplikacích poruchových metod je výhodné pracovat
s analytickými aproximacemi distribučních funkcí referenčního systému. Proto se autoři často uchylují k DH aproximaci

nímu aktivitnímu koeficientu elektrolytu je příliš vysoký
(viz obr. 5), a urgoval náhradu primitivního modelu „civilizovaným" modelem, v němž nejen ionty, ale také molekuly rozpouštědla jsou pojaty jako tuhé koule. O dva roky
později nalezl Blum 40 algebraické řešení MSA pro systém
tuhých kulových iontů a tuhých kulových molekul vody
s vnořenými bodovými dipóly. Ukázalo se však, že tento
model je k popisu vodných roztoků vhodný ještě méně než
primitivní model.
Než mohla být metoda integrálních rovnic aplikována
v teorii kapalin, bylo nutno vyřešit dva závažné problémy.
Prvním je adekvátní postižení krátkodosahových interakcí,
které mají v hustých systémech zásadní vliv na strukturu.
Při řešení OZ rovnice nelze v tomto případě zanedbat
můstkové funkce. Východisko navrhl Lado v podobě
referenční HNC (RHNC) aproximace, poruchové metody
založené na přesných distribučních funkcích referenčního
systému tuhých koulí. Ty byly získány počítačovými simulacemi a jsou nyní k dispozici pro jednosložkové a dvousložkové systémy42. Druhý problém se týkal povahy molekulárních interakcí. Struktura a makroskopické vlastnosti
roztoků jsou zásadním způsobem ovlivňovány polaritou
a polarizovatelností molekul rozpouštědel. Modelový systém tuhých koulí s bodovými dipóly v jejich středech se
svými dielektrickými vlastnostmi výrazně liší od vody.
Musely být proto navrženy realističtější modely a vyvinuty

(47)

která je rozšířením Debyeova stíněného potenciálu (31) do
vyšších koncentrací. Aproximace párové distribuční funkce,
(48)

(49)

kde f*b , resp. g ^ s je Mayerova funkce (30), resp. párová
distribuční funkce tuhých koulí, přibližně vystihují průběh
párové distribuční funkce redukovaného primitivního modelu v širokém rozmezí koncentrací.
V MSA se odvozuje24 nekonečný rozvoj pro potenciál
střední síly qMSA, jehož první člen má tvar

kde Fje MSA převrácená délka a a a a ah jsou průměry iontů a a b. Rovnice (50) je přesnější než (47) při nízkých koncentracích, avšak velmi nepřesná při vyšších koncentracích.
Výpočetní metody na MM úrovni jsou využívány prakticky, například ke studiu roztoků elektrolytů v nevodných
rozpouštědlech37. Svébytnou oblastí teoretického výzkumu na MM úrovni, které je nadále věnována značná pozornost, zůstává teorie elektrické dvojvrstvy

TO

.

5. Studium struktury roztoků na BO úrovni
Obr. 6. Model s interakčními místy (ISM). a) Dvě molekuly
vody v ISM s kulovým tuhým jádrem, b) dvě molekuly vody
v ISM, jehož tuhé jádro není sféricky symetrické

39

Stokes v roce 1972 upozornil na to, že příspěvek
prvního členu na pravé straně MSA rovnice (33) ke střed-
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výpočetní metody pro systémy se složitými párovými potenciály .
Prvním typem modelů jsou tuhé koule s bodovými
multipóly vnořenými do jejich středů. Carnie a Patey vyšetřovali takový systém a zjistili, že k napodobení
chování vody je nezbytné, aby modelová molekula měla
nejen dipólový, ale také kvadrupólový moment a byla
polarizovatelná. Elektrolyty v tomto modelu vody vyšetřovali Kusalik a Patey . Model však nevystihuje dostatečně strukturu vody danou vodíkovými můstky. Realističtější jsou modely s interakčními místy (interaction-site models, ISM), jejichž polarity není již dosahováno
bodovými multipóly, nýbrž parciálními náboji vnořenými do různých míst tuhého jádra molekuly. To, jak vidíme v obr. 6, může, ale nemusí být sférické. ISM vody
a vodných roztoků elektrolytů byly studovány simulačními metodami46 i metodou integrálních rovnic . Propracovanější modely vody mohou mít více než jedno interakční místo v kyslíkovém atomu a místo tuhých atomů
se v nich používá například Lenard-Jonesův 12-6 potenciál 1 0 ' 4 3 .

6.

Praktické metody výpočtu
termodynamických vlastností roztoků

6.1. Přepis
rovnic

teoreticky

odvozených

Při konstruování semiempirických modelů, o nichž nyní pojednáme, se teoreticky odvozené vztahy pouze přepisují v termínech veličin LR soustavy nebo racionální
soustavy. LR soustava je nejpraktičtější pro nepříliš koncentrované roztoky. Racionální soustava je naopak užitečnější tam, kde se má postihnout chování roztoků dobře
rozpustných látek v celém rozmezí koncentrací od nekonečného zředění do nasyceného roztoku, popř. až do taveniny elektrolytu55.
Debye a Huckel svůj aktivitní koeficient (37) pro praktické výpočty ztotožnili s aktivitním koeficientem v racionální soustavě. Avšak DH rovnice obsahuje jen člen
odpovídající elektrostatickým interakcím, který je, jak je
patrné z obr. 5, za vysokých koncentrací nevýznamný.
V silně koncentrovaných roztocích hrají hlavní roli specifické krátkodosahové interakce hydratovaných iontů spojené s reorganizací struktury rozpouštědla. Proto se DH
rovnice kombinuje s některým empirickým modelem navrženým k postižení specifických interakcí v kapalných
směsích neelektrolytů. Například Pitzer 55 použil van Laarovu rovnici a Cruz a Renon 5 6 NRTL (non-random two
liquid) model. Výsledné rovnice s několika málo nastavitelnými parametry uspokojivě vyjadřují termodynamické
chování mnoha elektrolytů ve velmi širokém rozmezí koncentrací.

Jak poznamenali Ichiye a Haymet , ISM vody má
nekonečné pH. Proto studovali model vody sestávající ze
sféricky symetrických molekul kyslíku a vodíku nesoucích
parciální náboje.
Teorie umožňuje spočítat příspěvky jednotlivých typů
interakcí k termodynamických funkcím hydratace ' 5 0 . Příspěvek interakcí iontu s molekulami vody k změně vnitřní
energie při hydrataci je záporný, příspěvek reorganizace
struktury vody po vložení iontu je kladný a oba se tedy do
jisté míry kompenzují 49 ' 50 . Ukazuje se také, že v případě
jednomocných iontů se tzv. kosféra, v níž dochází ke specifické hydrataci, doprovázené zřetelnou reorganizací struktury vody, omezuje v podstatě na první vrstvu molekul
kolem iontu , přitom mezi molekulami vody v kosféře

Také další autoři navrhli pro chemicko-inženýrskou
praxi modely v podobě empirických kombinací teoreticky
odvozených nebo empirických vztahů pro příspěvky různých typů interakcí částic, a to jak na MM úrovni (příspěvky k MM párovým potenciálům) ', tak na makroskopické úrovni (příspěvky k termodynamických funkcím) 4 ' 5 9 . Práce 57 dokumentuje schůdnost jednoduchého
semiempirického popisu roztoků tak složitých molekul,
jako jsou proteiny. Práce ' jsou příklady aplikací poruchových metod.

převládá odpuzování. Dvojmocné ionty jako Ca 2 + mají
kosféru tvořenou dvěma vrstvami molekul vody .
Počítačové simulace a integrální rovnice byly použity také k výzkumu vlivu rozpouštědla na průběh chemických reakcí doprovázených přenosem elektronu nebo
protonu52' , a přenosu elektronu rozhraním elektroda-roztok 54 .
Prostředky teorie kapalin není zatím možné použít
k praktickým výpočtům, její výsledky jsou nicméně užitečné při interpretaci vlastností roztoků a povahy procesů
v nich probíhajících. Jejich aplikace je nesmírně cenným
doplňkem experimentálního výzkumu roztoků spektroskopickými a difrakčními metodami.

Častěji se semiempirické rovnice píší v LR soustavě.
DH rovnice (37) pro střední aktivitní koeficient elektrolytu
se v ní přepisuje do tvaru
(51)
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(52)

je Lewisova-Randallova iontová síla roztoku, která až na
numerický faktor odpovídá druhé mocnině Debyeova parametru stínění (20), nij je molalita iontů druhu i, zť je jejich
mocenství a parametr A je dán vztahem

(56)

Indexy c a a se vztahují ke kationtům, resp. aniontům,
v M , resp v x je počet kationtů, resp. aniontů v jedné molekule elektrolytu MX a v = v M + v x . Druhé viriální koeficienty Bca jsou pro 45 elektrolytů uvedeny v tab. II.

(53)

kde e je elementární náboj, NA je Avogadrovo číslo, dw je
hustota rozpouštědla, e je jeho permitivita a &je Boltzmannova konstanta. Parametr b se obvykle nastavuje podle
experimentálních dat.
Jednoduchou variaci na viriální rozvoj použitelnou pro
zředěné roztoky směsí 1-1 elektrolytů navrhl Guggenheim ,
který spojil DH rovnici (57) s Br0nstedovou hypotézou
specifických iontových interakcí. Podle ní se specifické
krátkodosahové interakce iontů projevují pouze mezi opačně nabitými ionty. Ionty s nábojem stejného znaménka se
zřídka dostávají do vzájemné blízkosti a jejich interakce
jsou podle Br0nsteda v podstatě coulombické, tedy nezávislé na specifických vlastnostech obou iontů. Uvedeme
modifikované Guggenheimovy rovnice pro dodatkovou
Gibbsovu energii G e x , osmotický koeficient § a střední
aktivitní koeficient y± elektrolytu v roztoku směsi elektrolytů s prvním členem převzatým z MSA:

Tabulka II
Druhý viriální koeficient z Guggehneimovy rovnice (54)(56) pro vodné roztoky 1 -1 elektrolytů při 298 K a 0,1 MPaa
MX

s(\n y)

kg.mol
HC1
HBr
HI
HNO 3
HCIO4
LiCl
LiBr
Lil
LiOH
LiNO3
LiC104
NaCl
NaBr
Nal
NaOH
NaNO3
NaC104
NaH 2 PO 4
KC1
KBr
KI
KOH
KNO3
KH 2 PO 4
RbCl
RbBr

(54)

(55)
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2,0
2,0
0,5

1,0
2,0
2,0
2,0
0,5
0,2
2,0
0,5
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,0
2,0
2,0
2,0
1,0
0,5
0,5
1,0
1,0

0,1595
0,1959
0,2812
0,1126
0,1699
0,1372
0,1576
0,2552
-0,1954
0,1144
0,2336
0,0554
0,0776
0,1093
0,0699
-0,0314
0,0331
-0,1227
0,0150
0,0248
0,0456
0,1050
-0,1741
-0,2076
-0,0096
-0,0138

0,003
0,005
0,006
0,005
0,005
0,001
0,003
0,005
0,006
0,004
0,006
0,001
0,001
0,004
0,006
0,007
0,003
0,008
0,005
0,002
0,002
0,007
0,007
0,008
0,007
0,007

b

Tabulka II - pokračování
MX

s(\n g)

tických koeficientů, které se jim nedařilo odstranit ani postupným přidáváním vyšších viriálních koeficientů. Posléze úspěšně zachytili data v celém rozmezí koncentrací
+
s asociačním modelem s kladně nabitým iontovým párem CaCl .
Význam rovnovážné konstanty asociace iontů získané
z asociačního modelu s linearizo vanou aproximací jako DH
nebo MSA nelze přeceňovat. V případě 2-2 elektrolytů, za
vysokých teplot i 1-1 elektrolytů a při vysokých koncentracích jsou linearizované aproximace neadekvátní. Je ovšem
jasné, že stupeň asociace vyjadřující odchylku skutečného
chování roztoku od špatné aproximace nemá valný fyzikální smysl. O struktuře roztoků vypovídá statisticko-termodynamická teorie na BO úrovni a experimentální metody,
jako je neutronová difrakční analýza nebo Ramanova
spektroskopie . Tyto práce ukazují, že skutečná koncentrace dobře definovaných iontových párů - buď kontaktních, nebo oddělených molekulou rozpouštědla - je podstatně nižší, než „předpovídají" empirické metody.

b

1

kg.mol"
Rbl
RbNO3
CsCl
CsBr
Csl
CsOH
CsNO3
AgNO3
NH4CI
NH4NO3
Li p-TSc
Na p-TSc
K p-TSc
HCOONa
CH3COOLÍ
CH3COONa
CH3COOK
CH3COORb
CH3COOCs

1,0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
2,0
0,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

-0,0176
0,1933
-0,0688
-0,0708
-0,0797
0,1668
-0,2049
-0,1943
0,0140
-0,1122
0,0223
-0,0314
-0,0753
0,0576
0,0792
0,1246
0,1418
0,1476
0,1539

0,008
0,007
0,007
0,006
0,007
0,004
0,006
0,008
0,004
0,007
0,006
0,005
0,010
0,005
0,002
0,007
0,007
0,007
0,008

Simonin a spol. aplikovali MSA v kombinaci s asociační
teorií na binární 84 i vícesložkové vodné roztoky elektrolytů. S nastavitelnými průměry iontů, z nichž některé závisejí i na koncentraci, a efektivní, na koncentraci roztoku závislou permitivitou uspokojivě vystihují chování roztoků
asociujících elektrolytů ve velmi širokém rozmezí koncentrací.
6 . 3 . P i t z e r o vy

a

DHparamefrA= 1,1744 kg 1 / 2 .mor 1 / 2 , fe = 1,45 kg 1 / 2 .mor 1 / 2 ,
standardní odchylka vypočtených aktivitních koeficientů
od referenčních dat Hamer W. J., Wu Y.-C: J. Phys. Chem.
Ref. Data 1, 104 (1972), C TS - toluensulfonan

rovnice

b

6.2. A s o c i a č n í

Velmi úspěšná Pitzerova rovnice pro Gibbsovu energii
roztoků elektrolytů se opírá o renormalizovaný viriální
rozvoj 66 :

modely

Při praktických výpočtech metodou iontové asociace se
aktivitní koeficienty volných iontů nejčastěji počítají z DH
rovnice nebo MSA. Rovnovážné konstanty asociace iontů
se nepočítají z MM párových potenciálů, nýbrž se spolu
s parametry rovnice pro aktivitní koeficienty volných iontů
nastavují podle experimentálních dat.
Metoda iontové asociace se tradičně používá pro zředěné vodné roztoky elektrolytů s vícenásobně nabitými ionty
a elektrolytů v nevodných rozpouštědlech. V posledních
letech byla úspěšně aplikována také na koncentrované roztoky 6 1 ' 6 2 a na roztoky 1 -1 elektrolytů za vysokých teplot63.
Rard a Clegg 61 při studiu přiléhavosti Pitzerovy rovnice
k datům pro chlorid vápenatý od nekonečného zředění do
přesycení (10 mol.kg"1) pozorovali oscilace v koncentrační
závislosti rozdílu modelových a experimentálních osmo-

(57)

(58)
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kde Xjj, resp. iiijk j e druhý, resp. třetí r

e

n

o

r

m

a

l

i

z

o

v

a

n

(

ý

6

6

)

viriální koeficient iontů druhů i,j a k, Vy je derivace druhého
S

S

e

viriálního koeficientu podle iontové síly, b je konstanta a A^

kde 0 je kombinace iontových X podle rovnice (62) a 6

je Debyeův-Huckelův parametr pro osmotický koeficient,

je analogická kombinace příspěvku elektrostatických (nespecifických) interakcí stejnojmenných iontů daných dru-

(59)

hým členem vpravo v rovnici (65). Archer

68

vyjádřil také

třetí viriální koeficienty jako funkci iontové síly.
kde A je dáno rovnicí (55). Pro vodné roztoky je parametr

Konstanta b =1,2 kg

67

1/2

mol"

1/2

pro všechny typy elek1/2

A,j, tabelován v širokém rozmezí teplot a tlaků . První člen

1/2

trolytů. Pro 1-1 a 1-2 elektrolyty je a = 2 kg -mol" . Pro

na pravé straně rovnic (57) a (58) odvodil Pitzer v rámci

2-2 elektrolyty Pitzer položil oc = 1,4 k g

1/2

mor

1/2

a do

Debyovy-Huckelovy teorie. Viriální koeficienty v rovni-

vztahu (64) pro druhý viriální koeficient zavedl ještě jeden

cích (57) a (58) se vztahují k jednotlivým druhům iontů

člen,

a nejsou měřitelné (Pitzer zamítl Br0nstedovu hypotézu).
Pitzer proto přepsal svou rovnici v termínech pozorovatelných viriálních koeficientů,
kde ce2 = 12 kg 1/2 -mol" 1/2 , který je významný jen za velmi

(60)

nízkých koncentrací.
(61)

Výsledné vztahy pro aktivitní a osmotické koeficienty
v binárních roztocích uvedl a diskutoval už Sohnel 5 . For-

(62)

mulaci Pitzerových rovnic pro Gibbsovu energii, osmotický a aktivitní koeficient, dodatkovou entalpii, zdánlivou

(63)

tepelnou kapacitu a zdánlivý objem binárních roztoků elektrolytů s koncentračně závislým druhým a třetím viriálním

kde indexy a, a' a c, c' označují anionty, resp. kationty.

koeficientem a konstantním čtvrtým viriálním koeficien-

Povšimněme si, že 0 a \\r představují rozdíly mezi viriálními tem uvádějí Wang, Pitzer a Simonson . Pro řadu elektrokoeficienty různých iontů s nábojem stejného znaménka

lytůjsou známy parametry rovnic pro aktivitní a osmotický

a neobjevují se tedy v rovnicích pro binární roztoky. Pitzer

koeficient v binárních roztocích

zanedbal závislost C a \\r na iontové síle a uvážil ji pouze

lytů se společným iontem 7 1 , pro entalpii a tepelnou ka-

v případě B a 0. Pro první vybral empirický vztah,

paritu 7 2 a objemy 73 . Pitzerovy rovnice byly rozšířeny i na

a roztocích dvou elektro-

roztoky obsahující vedle silných elektrolytů též slabé elektrolyty

, komplexotvorné elektrolyty

a neelektrolyty .

(64)
6.4. V í c e s l o ž k o v é
kde a je konstanta a B^0) a B*1', jsou nastavitelné parametry,

roztoky

_ , . , , , , . , ,
» ., . . , ,
,
Základním (a obvykle postačujícím) krokem k popisu
, 0 , v. w , ,
»,ii
....
„ * ,
,„
roztoku složitějších směsi elektrolytu je vyšetřeni roztoku
„ , ,
, ,
, .
, v , .
™ , , „.
směsi dvou elektrolytu se společným iontem. Tak do Pitz-

kdežto pro 0 použil druhý viriální koeficient (29) z rozvoje
(28), který ještě zjednodušil takto:

erových rovnic jsou kromě parametrů pro binární roztoky
zapotřebí parametry pro roztoky dvou elektrolytů se společným iontem dané rovnicemi (62) a (63). Změna dodatkové
Gibbsovy energie při smísení roztoku elektrolytu MX
s roztokem elektrolytu NX za konstantní iontové síly /, tzv.
dodatková směšovací Gibbsova energie, je dána vztahem:
kde SX je na koncentraci nezávislý příspěvek krátkodosahových (specifických) interakcí. V termínech pozorovatel(67)

ných koeficientů lze psát:
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kde y = 7 M X / / M X a 7 M X je příspěvek elektrolytu MX
k iontové síle roztoku /,

6.5. Výpočet i n d i v i d u á l n í c h
iontových vlastností
V roztocích elektrolytů se kladné a záporné náboje iontů
navzájem ruší a platí v nich tudíž podmínka elektroneutrality roztoku

(68)

Dodatkovou směšovací Gibbsovu energii dvou elektrolytů se společným iontem je možné hledat ve tvaru nekonečného rozvoje 9 ' 77

iň = 0

(71)

Definice individuálních iontových veličin, například
rovnicí (8), vyžadují však změnu molality jediného druhu
iontů. Při takovém ději se ale roztok elektricky nabíjí a mění
se jeho elektrický potenciál. Změnu elektrického potenciálu roztoku však nelze změřit a tudíž nelze ani stanovit
individuální iontové vlastnosti.

(69)

kde směšovací koeficienty gn pro danou dvojici elektrolytů
závisí pouze na iontové síle roztoku /.
Dodatkovou směšovací Gibbsovu energii nelze přímo
měřit. Měření přístupné jsou však směšovací koeficienty
pro parciální směšovací Gibbsovu energii rozpouštědla,
w„ = -d(Ign) / 3/ a pro dodatkovou směšovací entalpii, hn -T(dgn I dT). Rozvoj (69) dobře konverguje a při výpočtech
je možné jej ukončit za prvním nebo druhým členem.
Směšovací koeficienty w 0 a h0 se snadno získají z experimentálních dat pro směs s y = 1/2.

Při výpočtu fázových či chemických rovnovah v roztocích, ať binárních nebo vícesložkových, zpravidla individuální iontové aktivitní koeficienty vůbec nepotřebujeme.
Existují nicméně případy, jako je pH roztoku nebo standardní elektrodové potenciály, kdy se individuální iontové
veličiny hodí a tradičně se užívají. Jiným případem jsou
individuální iontové veličiny ve standardním stavu, které
jsou aditivní, např. pro standardní molární objemy platí
VMX = ^MY + Í^NX - ^ Y • Aditivní jsou rovněž standardní veličiny přenosu iontů z jednoho rozpouštědla do jiného.

Z Guggenheimovy rovnice (54) pro směsi 1-1 elektrolytů vycházejí všechny směšovací koeficienty nulové. Protože však směšovací veličiny jsou zpravidla velmi malé ,
lze přesto Guggenheimovu rovnici použít k odhadu aktivitních koeficientů v roztocích směsí 1-1 elektrolytů. Guggenheimova rovnice například předpovídá , že limitní aktivitní koeficienty elektrolytů MX a NX v systému MX-NX-rozpouštědlo jsou shodné, tj.

Hodnoty používaných individuálních iontových veličin
jsou založeny na konvencích. Když už se s těmito veličinami ale pracuje, je žádoucí se pokud možno přiblížit
skutečným hodnotám iontových veličin. Existují proto extratermodynamické metody odhadu individuálních vlastností iontů, jak experimentální tak teoretické, které dávají
konvenčním hodnotám jistý fyzikální smysl. Například pro
extrémně zředěné roztoky elektrolytů je možné použít DH
limitního zákona. Teorie elektrické dvojvrstvy umožňuje
odhady potenciálového spádu na rozhraní elektrody a roztoku, jehož znalost by otevřela cestu k výpočtu individuálních aktivitních koeficientů z elektrochemických dat. Extratermodynamické empirické předpoklady pro výpočet
hodnot standardních termodynamických veličin převodu
individuálních iontů mezi dvěma rozpouštědly shrnuje
81
Marcus .

(70)

Toto zjednodušení lze využít k odhadu limitního aktivitního koeficientu v případech, kdy je aktivitní koeficient
znám jen pro jeden z elektrolytů ve směsi, například v systémech typu HCl-MCl-rozpouštědlo.
Ve srovnání s daty pro binární roztoky je termodynamických dat pro vícesložkové roztoky nedostatek, a to,
jak poznamenal Malijevský , nikoli přechodný. Statisticko-termodynamické výpočty vlastností vícesložkových
roztoků elektrolytů různých nábojových typů byly zvlád80
nuty a představují jednu z možných cest k modelování
složitých směsí.

Díky přijetí Br0nstedovy hypotézy lze individuální aktivitní koeficienty odhadovat z Guggenheimovy rovnice.
V binárním roztoku 1-1 elektrolytu, například HC1, vycházejí však aktivitní koeficienty kationtů a aniontů shodné a rovné střednímu aktivitnímu koeficientu. V systému
HC1-MC1-H2O aktivitní koeficient vodíkových iontů (tedy
ani pH roztoku) nezávisí na povaze druhého kationtů M +
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a bez ohledu na molární poměr HC1 ke MCI je roven
aktivitnímu koeficientu v binárním roztoku kyseliny chlorovodíkové o stejné iontové síle. Je jasné, že jde o silné,
nikoli však nepřijatelné zjednodušení. Když ale roztok
obsahuje i neelektrolyt, výpočet individuálního iontového
aktivitního koeficientu není možný ani z Guggenheimovy
rovnice.
Výpočet individuálních iontových aktivitních koeficientů je rovněž principiálně možný v MSA, která pro
primitivní model iontů dává po zjednodušení výraz :

m

1

molalita, mol.kg" (bez dolního indexu celková molalita rozpuštěných látek)
= 1 mol.kg
!
molární hmotnost rozpouštědla, kg. mol "
1
Avogadrovo číslo, mol"
tlak, Pa; s indexem n pomocná funkce v rovnici (38)
stíněný potenciál (v bezrozměrném tvaru)
vzdálenost částic, krystalografický poloměr iontu,
m; polohový vektor, m
1
univerzální plynová konstanta, J.kg^.K"
teplota, K

m°
Mw
NA
P
q
r, r

7?
T

párový potenciál přímé síly (na BO úrovni); MM
párový potenciál (v MM teorii), J
1
VMx molární objem elektrolytu MX, irAmol"
w
párový potenciál střední síly, J; parametr rozvoje
směšovací parciální Gibbsovy energie rozpouštědla; kg.mol"1
molární zlomek
X
aktivitní koeficient v roztoku za osmotických pody
mínek; molární zlomek iontové síly elektrolytu
v roztoku
7.
mocenství iontů druhu i
a
parametr Pitzerovy rovnice, kg1/2.mol ~1/2
parametr druhého viriálního koeficientu v Pitzerově
P
rovnice, kg.mol
aktivitní koeficient v LR soustavě; řetězová funkce
Y
MSA
parametr stínění, m
r
permitivita,
F.m
e
redukovaná
koncentrace
roztoku
il
rozdíl druhých viriálních koeficientů v Pitzerově
0
rovnici, kg.mol"'
Debyeův parametr stínění, m
K
druhý viriální koeficient (iontový) v Pitzerově rovnici, kg.mol"1
chemický potenciál, J.mol"1; třetí viriální koeficient
X
(iontový) v Pitzerově rovnici, kg .mol
počet iontů v molekule elektrolytu
osmotický tlak, Pa
průměr iontu, m
v
osmotický koeficient roztoku v LR soustavě
osmotický koeficient v roztoku za osmotických
n
podmínek
o
elektrický potenciál, V; rozdíl třetích viriálních koe4>
V
ficientů v Pitzerově rovnici, kg .mol
u

(72)

kde význam symbolů je stejný jako v rovnici (41). Aplikace
rovnice (72) na reálné elektrolyty se ovšem neobejde bez
extratermodynamických předpokladů .
Seznam

symbolů

specifická volná energie, J.m"3; parametr výrazu pro
krátkodosahovou složku párového potenciálu (16),
J; DH parametr pro aktivitní koeficient (s indexem
(>
| pro osmotický koeficient), kg .mol
b
parametr DH, Guggenheimovy a Pitzerovy rovnice,
kg 1 / 2 .mor 1 / 2
B
můstková funkce; druhý viriální koeficient, v kap.
4: m3.mol"1, v kap. 6: kg.mol"1
c
molární koncentrace, mol.m (bez dolního indexu
celková molární koncentrace rozpuštěných látek)
C
třetí viriální koeficient; v kap. 4: m .mol , v kap.
6: kg2.mol " 2
d
hustota, kg.m
e
elementární náboj, C
/
Mayerova funkce; aktivitní koeficient v racionální
soustavě
g
párová distribuční funkce; parametr rozvoje směšovací Gibbsovy energie roztoku, kg.mol"
G
specifická Gibbsova energie roztoku, J.kg
h
parametr rozvoje směšovací entalpie roztoku;
kg.mol"1
Hj parciální molární entalpie rozpuštěné složky i, J.mol"
/
iontová síla, mol.kg"
k
Boltzmannova konstanta, J.K
K^ rovnovážná konstanta asociace iontů, m .mol
Lj
relativní parciální molární entalpie rozpuštěné složky i, J.mol"1
A

Dolní
a
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indexy

složka systému; rozpuštěná složka v roztoku; anion

b
c
i, j, k
m
M,N
w
X
±

složka systému; rozpuštěná složka v roztoku
kation
složka systému; rozpuštěná složka v roztoku
směšovací veličina
kation
rozpouštědlo
anion
střední (aktivitní koeficient elektrolytu)

Horní
el
ex
HS
LR
ref
oo
*

'

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

indexy

elektrostatický
dodatková veličina
tuhé koule
dalekodosahová složka (párového potenciálu)
veličina referenčního roztoku (v LR soustavě)
veličina ve standardním stavu
veličina při nekonečném zředění
krátkodosahová složka (párového potenciálu); veličina referenčního systému (se známými distribučními funkcemi)
veličina volných iontů nebo iontových párů (v asociační teorii)

11.

12.

13.
14.

Zkratky

15.

BO
Born-Oppenheimer (úroveň systému)
DH
Debye-Huckel (limitní zákon, rovnice, teorie)
HNC
hyperřetězová aproximace
HNC+BE kombinace HNC s prvním integrálem můstkové
funkce
ISM
(molekulární) model s interakčními místy
LR
Lewis-Randall (soustava veličin)
MC
Monte Carlo (simulační metoda)
MM
McMillan-Mayer (úroveň systému, teorie, potenciál)
MSA
střední sférická aproximace
MSA+VE kombinace MSA s viriálními koeficienty
OZ
Ornstein-Zernike (rovnice)

16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
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V. Kodýtek (Spolekpro chemickou a hutní výrobu, Ústí
nad Labem): Thermodynamics of Electrolyte Solutions
Progress in the thermodynamics of ionic solutions is
reviewed with emphasis on practical application. Systems
of thermodynamic quantities for solutions containing ionic
species are outlined. The method of statistical thermodynamics is described. Models of electrolyte solutions at the
McMillan-Mayer (MM) level and the methods of computation of thermodynamic properties of ionic solutions
within the MM theory including cluster expansions, integrál equations, ion association and perturbation theories,
are summarized. The ion association theory combined with
MSA plus virial coefficients for ion-ion and pair-ion interactions are compared with HNC and Monte Carlo data for
a common model of the 2-2 electrolyte. The approach to the
investigation of the structure of liquid systems, particularly
water and aqueous ionic solutions, at the Born-Oppenheimer (BO) level level is mentioned. BO-level molecular
models and computational methods are characterized and
the application to ionic hydration is noticed. Semi-empirical models for the calculation of thermodynamic properties
of electrolyte solutions are summarized. These include
combined models (such as DH plus van Laar), perturbation
methods, ion association models and two variations on the
cluster expansion, námely the Guggenheim equation modified with MSA in pláce of the DH term, and particularly the
Pitzer equation. Computation of thermodynamic quantities
in mixed electrolytes is discussed. Calculations and the use
of individual ionic quantities are commented.
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