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Pierādīt, ka ideāla rM / rX vērtība priekš katjonu – anjonu un anjonu – katjonu tetraedriska
izkārtojuma ir 0,225. Skat. Arī zīmējumu, kur redzama viena tetraedra daļa, kur divi anjoni saskaras
ar vienu katjonu, kas atrodas tetraedra centrā. ( 2 ⋅θ = 109,5o ).

Aprēķināt ideālo rādiusu attiecības (rM / rX) vērtību oktaedriska katjonu – anjonu, anjonu – katjonu
izkārtojuma gadījumā, kur anjoni apņem centrā esošo katjonu, kā tas parādīts nākamajā zīmējumā,
kur redzams jonu izkārtojums oktaedra plaknē.
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Dolomīts (kristālķīmijas un analītiskās ķīmijas skatījumā)

Dolomīts lielos daudzumos atrodams Baltijas valstu zemes dzīlēs. Tā sastāvā ietilpst divi
metāliskie elementi A un B. Metāls A kristalizējas heksagonāli blīvākajā pakojumā (elementāršūnas
parametri: a = 3,2094 Å, b = 3,2094 Å, c = 5,2108 Å un γ = 120o), bet metāls B - kubiski blīvākajā
pakojumā (elementāršūnas parametrs a = 5,5884 Å).
1. Kas ir metāli A un B? Aprēķināt šo elementu atomu rādiusus!
2. Par cik procentiem (no metāla atoma rādiusa) samazinās abu metālisko elementu rādiusi,
veidojoties to joniem, ja zināms, ka abu elementu oksīdiem ir nātrija hlorīda tipa kristāliskais
režģis, oksīdjona rādiuss ir 1,28 Å. Oksīdu kristāliskā režģa parametri attiecīgi 4,213 Å un
4,811 Å.
Rūpnieciski metālu A var iegūt no jūras ūdens. Metāla A hlorīdu attīra no citu sāļu
piemaisījumiem, jūras ūdenim pievienojot metāla B hidroksīdu. Iegūtās baltās nogulsnes šķīdina
sālsskābē un ietvaicē, veidojas metāla A sāls kristālhidrāts, to izkarsē un pēc tam izkausē un
elektrolizē.
3. Uzrakstīt visu notikušo reakciju vienādojumus un aprēķināt, cik ilgi jāveic elektrolīze ar
9,0 kA stipru strāvu, lai iegūtu 1,0 tonnu metāla A. (Faradeja konstante F= 96 485 C/mol)
Metāls A deg gaisā. Reakcijā izdalās liels daudzums UV starojuma, un rodas divi bināri ķīmiskie
savienojumi, no kuriem viens ir metāla A oksīds.
4. Kas ir otrs savienojums, kas rodas šajā ķīmiskajā reakcijā? Uzrakstīt notikušo reakciju
vienādojumus un piedāvāt papildus ķīmiskās reakcijas, kas būtu jāveic, lai otra savienojuma
veidošanos pierādītu eksperimentāli!
Metālu A izmantoto ASV armijā, ēdiena uzsildīšanai lauka apstākļos. Alumīnija folijā ietītas
maltītes uzsildīšanai izmanto sildītāju (angļu val. Flameless Ration Heater), kas satur
30 mL ūdens. Sildošais materiāls ir kompozīts, kurā metāla A un dzelzs sakausējuma pulveris ir
saistīts augsta blīvuma polietilēna matricā. Hlorīdjonu klātienē metāls A reaģē ar ūdeni, veidojot
hidroksīdu un ūdeņradi, ko var sadedzināt, iegūstot papildus siltumu.
5. Izmantojot zemāk dotos termodinamiskos datus, aprēķināt minimālo metāla A masu, kas
nepieciešama, lai sasildītu 1,0 L ūdens no 20 līdz 100oC. Uzskatīt, ka visas ķīmiskās reakcijas
norisinās standartapstākļos.
Viela
H2, g
H2O, g
H2O, l
metāls A, s
metāla A hidroksīds, s

ΔHf,298 (kJ/mol)
0
-241,81
-285,83
0
-924,66

ΔS0 (J/(mol⋅K))
130,52
188,72
69,85
32,68
63,18

Cp (J/((mol⋅K))
28,83
33,61
75,30
24,89
76,99

6. Radies metāla A hidroksīds ir mazšķīstošs. Aprēķināt minētā hidroksīda šķīdību (mg/L)
destilētā ūdenī, ja atbilstošā pKs = 11,25
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Kristāliskās struktūras veidošanās
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