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Praktická část krajského kola ChO Kat. A 2019/2020: ZADÁNÍ

Soutěžní číslo

PRAKTICKÁ ČÁST

Úloha 1

40 BODŮ

Stanovení množství H2SO4 v odpadní vodě z neutralizační lázně

20 bodů

Kyselina sírová je silná kyselina a při její neutralizaci hydroxidem sodným dochází k výrazné změně pH. Toho se
využívá při jejím stanovení acidobazickou titrací na směsný indikátor Tashiro (směs methylčerveň + methylenová
modř).

Pomůcky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

byreta 25 ml
laboratorní stojan s držákem byret
titrační baňka 250 ml 2 kusy
pipeta 10 ml
pipetík nebo pipetovací balonek
odměrný váleček 50 ml
kádinka 25 ml 2 kusy (na nalévání odměrného roztoku a na pipetování vzorku)
malé hodinové sklo (na kádinku 25 ml na odměrný roztok pro omezení absorpce vzdušného CO 2)
kádinka 100 ml (na vzorek), označení Vzorek oplachové kyseliny sírové
nádobka na roztok indikátoru Tashiro, 25 ml, 1 kus, nejlépe plastová s kapátkem Bralen 25 ml
plastová uzavíratelná lahvička 150 až 250 ml na zásobní roztok NaOH
malá nálevka
střička s destilovanou vodou
Mendělejevova periodická tabulka prvků s relativními atomovými hmotnostmi

Chemikálie:
•
•
•

roztok H2SO4 (vzorek)
roztok NaOH c = 0,02 mol dm−3
indikátor Tashiro

Úkol:
Stanovte hmotnostní koncentraci kyseliny sírové v předloženém vzorku odpadní vody z oplachové lázně titrací
roztokem hydroxidu sodného na indikátor Tashiro.

Pracovní postup:
•
•
•

Propláchněte byretu malým množstvím odměrného roztoku louhu a následně naplňte byretu odměrným
roztokem po značku.
Do titrační baňky napipetujte 10,0 ml předloženého roztoku s obsahem kyseliny sírové, přidejte asi 30 ml
destilované vody a 5 kapek roztoku indikátoru Tashiro.
Připravenou směs titrujte odměrným roztokem hydroxidu sodného (c = 0,02 mol dm−3) za stálého míchání
do trvalé změny barvy z fialové do zelené.
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•
•
•

Soutěžní číslo

Stanovení proveďte opakovaně (1x orientačně, alespoň 3x přesně).
Ze získaných výsledků vypočítejte hmotnostní koncentraci kyseliny sírové v předloženém roztoku ve formě
g dm−3.
Napište a vyčíslete rovnice reakcí uvedených v pracovním listu.

Úloha 2

Kvalitativní stanovení aniontů

20 bodů

V průmyslově znečistěných vodách se vyskytuje řada kationtů a aniontů. Před jejich případným kvantitativním
stanovením je nutné určit kvalitativně další přítomné anionty, které by mohly zkreslit výsledky stanovení.

Pomůcky:
•
•
•
•
•
•
•

zkumavky (20 kusů)
stojan na zkumavky (1 kus)
kádinka 400 nebo 600 ml na zásobní zkumavky (1 kus)
nádobky na vzorky a roztoky 50 až 60 ml 7 kusů, nejlépe plastové s kapátkem Bralen 60 ml
nádobky na roztoky 25 ml 5 kusů, nejlépe plastové s kapátkem Bralen 25 ml
pH papírky
lihový fix

Chemikálie:
•
•

4 vzorky obsahující vždy 2 anionty
činidla
• roztok dusičnanu barnatého
• roztok chloridu železitého
• roztok dusičnanu stříbrného
• roztok dusičnanu bismutitého
• roztok kyseliny dusičné
• roztok amoniaku
• roztok kyseliny chlorovodíkové
• roztok malachitové zeleně

Úkol:
V předložených vzorcích roztoků kvalitativně určete přítomnost významných koncentrací vybraných aniontů (síran,
siřičitan, chlorid, fosforečnan, thiokyanatan, thiosíran, jodid, uhličitan). V každém vzorku jsou přítomny vždy dva
sledované anionty ve významném množství.

Pracovní postup:
•
•

Do zkumavky odlejte vždy po cca 1 ml roztoku (cca 1 cm ve zkumavce) a pomocí specifických reakcí určete
přítomné anionty.
Napište a vyčíslete rovnice reakcí uvedených v pracovním listu.
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SPECIFICKÉ REAKCE
Anion síranový
Roztok dusičnanu barnatého sráží v neutrálním nebo slabě kyselém prostředí bílou sraženinu BaSO 4 nerozpustnou
po přidání několika kapek HNO3 (c = 2 mol dm−3). V silně kyselém prostředí (po přidání HNO3) je reakce selektivní.
Pozitivní reakci však dává i roztok siřičitanu částečně zoxidovaný vzdušným kyslíkem. Proto vylučte přítomnost
siřičitanu ve vzorku.
Anion siřičitanový
Roztok malachitové zeleně je v neutrálním prostředí ihned siřičitany odbarvován. Thiosírany nereagují.
Anion chloridový
Roztok dusičnanu stříbrného sráží bílou sraženinu chloridu stříbrného nerozpustnou ve zředěné kyselině dusičné
(přídavek několika kapek HNO3, c = 2 mol dm−3), dobře rozpustnou ve zředěném amoniaku (c = 2 mol dm−3). Po
okyselení HNO3 se sraženina opět vylučuje.
Anion fosforečnanový
Roztok dusičnanu bismutitého v kyselině dusičné reaguje s aniontem fosforečnanovým za vzniku bílé sraženiny
BiPO4, nerozpustné přídavkem několika kapek kyseliny dusičné (c = 2 mol dm−3). Vznik tmavého zbarvení (oxidace
jodidu kyselinou dusičnou) není pozitivním výsledkem.
Anion thiokyanatanový
Roztok soli železité (chloridu železitého) reaguje s thiokyanatanem i v kyselém prostředí (po přidání několika kapek
kyseliny chlorovodíkové c = 2 mol dm−3) za vzniku intenzivně červeného zbarvení.
Anion thiosíranový
a) Roztok thiosíranu je stabilní pouze v alkalickém prostředí a okyselením kyselinou chlorovodíkovou (c = 2 mol dm−3)
se rozkládá za vzniku bílého zákalu koloidní síry a slabého zápachu oxidu siřičitého. Reakce však probíhá až po
několika minutách.
b) Thiosíran se po přidání dusičnanu stříbrného a kyseliny dusičné vysráží jako bílá, rychle tmavnoucí sraženina, která
po chvíli zčerná. Roztokem amoniaku se nemění. Reakce není specifická a souvisí s rozkladem thiosíranu v kyselém
prostředí.
Anion jodidový
Roztok dusičnanu stříbrného sráží žlutou sraženinu jodidu stříbrného, nerozpustnou ve zředěné kyselině dusičné i
zředěném amoniaku.
Anion uhličitanový
Uhličitany jsou nestálé v kyselém prostředí a uvolňují oxid uhličitý ve formě bublinek (pění). Po okyselení roztokem
kyseliny chlorovodíkové se uvolňují bublinky oxidu uhličitého (nepáchnou po oxidu siřičitém).
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Soutěžní číslo

PRACOVNÍ LIST

Úloha 1
1)

40 BODŮ

Stanovení obsahu H2SO4 v odpadní vodě z neutralizační lázně

Spotřeby roztoku hydroxidu sodného
Předběžné
stanovení
[ml]

1. stanovení

2. stanovení

3. stanovení

(4. stanovení)

[ml]

[ml]

[ml]

[ml]

Přijatá
spotřeba
[ml]

body:

2)

20 bodů

Výpočet hmotnostní koncentrace kyseliny sírové ve vzorku

body:
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Úloha 2
1)

Soutěžní číslo

Kvalitativní stanovení aniontů

20 bodů

Kvalitativní stanovení aniontů
Vzorek 1
přítomné anionty

Vzorek 2
přítomné anionty

Vzorek 3
přítomné anionty

Vzorek 4
přítomné anionty

body:

2)

Napište a vyčíslete iontové rovnice následujících reakcí
a)

reakce kationtu stříbrného s thiosíranovým aniontem v mírně alkalickém prostředí

b)

reakce siřičitanového aniontu s peroxidem vodíku

c)

reakce aniontu jodidového s bromovou vodou

d)

reakce thiosíranového aniontu v kyselém prostředí

body:
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