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Krajské kolo ChO kategorie E 2019/2020: ZADÁNÍ

Soutěžní číslo

PRAKTICKÁ ČÁST

Úloha 1

50 BODŮ

Standardizace odměrného roztoku thiosíranu sodného

20 bodů

Thiosíran sodný se v analytické chemii nejčastěji používá jako jeden z odměrných roztoků pro jodometrická
stanovení v neutrálním či kyselém prostředí. Tato titrační stanovení mají dva důležité kroky. Nejdříve se ke
stanovované složce přidává nadbytek jodidu alkalického kovu (např. jodid draselný či sodný), což způsobí
jeho oxidaci na elementární jod. In situ vytvořený jod je v druhém kroku přímo titrován roztokem thiosíranu
sodného, který jakožto redukční činidlo způsobí redukci jodu zpět na jodid a sám se oxiduje na tetrathionan.
Pomůcky:

















kovová špachtle
navažovací lodička
3× kádinka 250 ml
3× titrační baňka 250 ml
odměrný válec 100 ml
nedělená pipeta 10 ml
byreta s teflonovým kohoutem nebo kuličkou 25 ml
malá nálevka na doplnění byrety
stojan s klemou a držákem
střička s destilovanou vodou
pipetovací nástavec či balonek
skleněná tyčinka
filtrační papír
lihový fix
kapátko
hadr

Chemikálie:







Na2S2O3∙5H2O, c ≈ 0,1000 mol dm−3
KBrO3, c ≈ 0,0200 mol dm−3
KI p.a.
HCl, c = 4 mol dm−3
vodný roztok škrobu
destilovaná voda
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Soutěžní číslo

Pracovní postup
1)

Do titrační baňky odpipetujte 10 ml roztoku základní látky KBrO3. K roztoku přidejte 30 ml 4mol dm−3
HCl a vše zřeďte 20 ml destilované vody.

2)

K homogenizovanému roztoku přidejte přibližně 2,0 g KI, promíchejte a nechte několik minut odstát.
Přídavek jodidu draselného by měl způsobit tvorbu hnědého zabarvení.

3)

Následně titrujte odměrným roztokem thiosíranu sodného do prvního světle žlutého zabarvení. Poté
přidejte přibližně 5 ml roztoku škrobu a promíchejte. Roztok škrobu způsobí změnu barvy ze světle
žluté na modrou. Pokud se modrá barva po promíchání neobjeví, opakujte titraci od začátku.

4)

Pokračujte v titraci odměrným roztokem do celkové ztráty barvy roztoku.

5)

Standardizaci opakujte celkem třikrát (při odlišných spotřebách je možné provést titraci vícekrát).

6)

Vypracujte otázky a úkoly v Pracovním listu.
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Úloha 2

Soutěžní číslo

Bromátometrické stanovení fenolu

30 bodů

Fenol je jeden ze základních derivátu benzenu, obsahující hydroxylovou skupinu. Tato bezbarvá krystalická
látka je ve vodě omezeně rozpustná, ale velmi dobře rozpustná v tucích. Dobrá rozpustnost v lipidech
zvyšuje toxicitu fenolu pro živé organismy, kdy nejčastěji poškozuje jádra a ledviny. Nebezpečné jsou však i
jeho vodné roztoky, které mají leptavé účinky na všechny tkáně.
Pomůcky:

















kovová špachtle
navažovací lodička
3× kádinka 250 ml
3× titrační baňka 250 ml
odměrný válec 100 ml
nedělená pipeta 10 ml
byreta s teflonovým kohoutem nebo kuličkou 25 ml
malá nálevka na doplnění byrety
lihový fix
stojan s klemou a držákem
střička s destilovanou vodou
pipetovací nástavec či balonek
skleněná tyčinka
kapátko
hadr
filtrační papír

Chemikálie:









vzorek fenolu, M = 94,11 g mol−1
KBrO3, c ≈ 0,0200 mol dm−3
Na2S2O3∙5H2O, c ≈ 0,1000 mol dm−3
KBr p.a.
KI p.a.
HCl, c = 4 mol dm−3
vodný roztok škrobu
destilovaná voda

4

Krajské kolo ChO kategorie E 2019/2020: ZADÁNÍ

Soutěžní číslo

Pracovní postup:
1)

Do titrační baňky odpipetujte 10 ml vodného roztoku fenolu a zřeďte jej přídavkem 20 ml destilované
vody.

2)

Ke zředěnému roztoku odpipetujte 20 ml roztoku KBrO3 a přidejte přibližně 0,5 g KBr.

3)

Po rozpuštění přídavku pevného KBr okyselte roztok 10 ml 4mol dm−3 HCl. Roztok dobře promíchejte
a nechte stát přibližně 10 minut (pro rychlejší průběh reakce roztok občas zamíchejte).

4)

Následně v roztoku rozpusťte 1,0 g KI. Uvolněný jod titrujte přímo odměrným roztokem thiosíranu
sodného do světle žlutého zabarvení. Poté přidejte přibližně 5 ml roztoku škrobu a promíchejte. Roztok
škrobu způsobí změnu barvy ze světle žluté na modrou. Pokud se modrá barva po promíchání neobjeví,
opakujte titraci od začátku.

5)

Pokračujte v titraci odměrným roztokem do celkové ztráty barvy roztoku.

6)

Standardizace opakujte celkem třikrát (při odlišných spotřebách je možné provést titraci vícekrát).

7)

Vypracujte otázky úkoly z Pracovního listu.
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Soutěžní číslo

PRAKTICKÁ ČÁST

Úloha 1

1)

50 BODŮ

Standardizace odměrného roztoku thiosíranu sodného

20 bodů

Uveďte iontové rovnice standardizace thiosíranu sodného na bromičnan draselný.

Chemické rovnice:

body:

2)

Zapište spotřeby odměrného roztoku.
Spotřeba
Na2S2O3

1

2

3

4

Průměrná
spotřeba

V(Na2S2O3)
(ml)
body:

3)

Ze zadané koncentrace základní látky a spotřeb titrací vypočítejte koncentraci odměrného
roztoku.

Výpočty:

Koncentrace odměrného roztoku: ………………………….. mol dm−3
body:
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Úloha 2
1)

Soutěžní číslo

Bromátometrické stanovení fenolu

30 bodů

Zapište chemické rovnice všech reakcí, ke kterým při stanovení dochází.

Chemické rovnice:

body:

2)

Zapište spotřeby odměrného roztoku.
Spotřeba
Na2S2O3

1

2

3

4

Průměrná
spotřeba

V(Na2S2O3)
(ml)
body:

3)

Ze známých hodnot vypočítejte množství fenolu ve vzorku (v gramech). M(fenol) = 94,11 g mol−1

Výpočty:

Hmotnost fenolu ve vzorku: ………………………….. g
body:
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4)

Soutěžní číslo

Jmenujte alespoň jednu další organickou látku, kterou lze běžně bromátometricky stanovit.
Kromě názvu uveďte i její strukturní vzorec.

Název látky:
Strukturní vzorec:

body:

5)

Jak již bylo zmíněno, vodný roztok fenolu je leptavý, a to kvůli svému acidobazickému chování.
Jak se fenol z pohledu Brønstedovy-Lowrovy teorie chová? Uveďte rovnici disociace fenolu.

Chování fenolu:
Rovnice disociace:

body:

6)

Hodnocená je i technika práce, sestavení aparatury, používaní ochranných pomůcek, pořádek na
stole a závěrečný úklid pracovního místa a pomůcek.

Maximum bodů, které zde můžete získat je 4. Bodové srážky po 0,50 bodu udělují organizátoři zejména za
nepořádek na laboratorním stole, nedodržení bezpečnosti práce, absenci ochranných pomůcek, chybnou
techniku práce, nesprávně sestavenou aparaturu a opuštění pracovního místa bez úklidu.
body:
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