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Letošní ročník chemické olympiády je zaměřen na soli. Můžeme říci, že budete sledovat soli ze všech stran. V praxi
často stojíme před problémem zjistit, co je obsaženo ve vodě či výrobku za chemické sloučeniny a jaké množství
těchto látek tam je. Ke zjištění druhu látek slouží kvalitativní analýza a ke zjištění množství analýza kvantitativní.
Dnes je možné ke zjištění druhu i množství chemických sloučenin použít přístroje, které nám s velikou přesností vše
určí.
Naše bádání bude zaměřeno na vzájemné reakce solí a na základě znalosti těchto reakcí budete v dalších kolech
určovat, co se skrývá v jednotlivých zkumavkách za kationty. Věnujte tedy náležitou pozornost všem reakcím, které
si ve školním kole provedete. Nastudujte si, co se děje při rozpouštění solí ve vodě, kdy dochází k viditelným
chemickým reakcím. Pozorujte tvorbu sraženin, vznik zákalu, změnu barvy, případně sledujte únik plynu.
Vše si dobře zapište do tabulky v pracovním listu a než tabulku odevzdáte, tak si udělejte kopii pro opakování. U
každé reakce si napište chemickou rovnici a zamyslete se nad tím, co tvoří zákal, sraženinu nebo z čeho vzniká
unikající plyn. Určit neznámý kation ve vzorku je detektivní činnost, u které je třeba kombinovat a myslet jako při
šachové partii. Tak vám držíme palce.
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Úloha 1

Soutěžní číslo

Plamenové zkoušky kationtů

3 body

Historie určování kationtů pomocí činidel a plamene je starší než 150 let. I my se můžeme vrátit do roku 1869
a znovu objevit kouzlo dávné analytické chemie.
Pomůcky:
•
•
•
•
•

6 označených zkumavek se vzorky (Li+; Na+; K+; Ca2+; Cu2+; Fe3+)
6 kancelářských svorek
2 kádinky 100 ml
chemické kleště nebo pinzeta
zápalky

Chemikálie:
•
•
•
•
•
•

5% roztok LiCl (Li+)
5% roztok NaCl (Na+)
5% roztok CaCl2 (Ca2+)
5% roztok CuCl2 (Cu2+)
5% roztok KCl (K+)
5% roztok FeCl3 (Fe3+)

Pracovní postup:
1)

Rozložením kancelářských svorek si vytvořte očka pro vložení roztoku (viz obrázek níže) a vložte je do jedné
z kádinek.

2)

Zapalte kahan a očko důkladně opalte v plamenu kahanu, nesmí být patrná jiná barva než modrá. Pro každý
vzorek použijte novou svorku.

3)

Ponořte očko do zkumavky se vzorkem a vložte ho do nesvítivého plamene asi ve 2/3 jeho výšky, pozorujte
zabarvení plamene.

4)

Použité svorky a vypálené zápalky odkládejte do druhé kádinky.
Pozorování si zapište do Tabulky 1 v pracovním listu.
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Úloha 2

Soutěžní číslo

Kvalitativní analýza kationtů

27 bodů

Pomůcky:
•
•
•
•
•
•

8 označených zkumavek se vzorky (Li+; Na+; K+; Ag+; Ca2+; Cu2+; Fe2+; Fe3+)
6 označených zkumavek s činidly (5% NaCl; 5% NaBr; 5% Na2CO3; 5% KI; 2% NaOH; škrobový maz)
10 prázdných zkumavek
2 stojany na zkumavky (případně kádinka na odkládání zkumavek)
kartáček na zkumavky
střička s vodou

Chemikálie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5% roztok LiCl (Li+)
5% roztok NaCl (Na+)
1% roztok AgNO3 (Ag+)
5% roztok CaCl2 (Ca2+)
5% roztok CuCl2 (Cu2+)
5% roztok KCl (K+)
5% roztok FeCl3 (Fe3+)
5% roztok FeSO4 (Fe2+)
5% roztok NaCl; NaBr; Na2CO3, KI
2% roztok NaOH
škrobový maz

Pracovní postup:
1)

Před sebou máte 8 zkumavek se vzorky a 6 zkumavek s činidly.

2)

Do 5 prázdných zkumavek si nalijte cca 1 cm roztoku jednoho z kationtů.

3)

Postupně do jednotlivých zkumavek přikapávejte činidla (cca 0,5 cm činidla) a pozorujte případné změny.
Barevné změny a případný vznik sraženiny zapište do Tabulky v pracovním listu. Pokud nedojde k viditelné
změně políčko vodorovně proškrtněte.

4)

Do páté zkumavky s jodidem ještě přidejte několik kapek roztoku škrobového mazu. Opět zapište barevné
změny do Tabulky.

5)

Opakujte body 2–4 tak dlouho, až bude Tabulka 2 a 3 kompletně vyplněná.

6)

Zapište vybrané chemické rovnice do Tabulky 4 v pracovním listu a doplňte text.
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Soutěžní číslo

PRACOVNÍ LIST

Úloha 1
KATION

30 BODŮ

Plamenové zkoušky kationtů

3 body

POZOROVÁNÍ – ZAPIŠTE BARVU PLAMENE

Li+
Na+
K+
Cu2+
Ca2+
Fe3+
Tabulka 1: Plamenové zkoušky
body:
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Úloha 2

KATION/ČINIDLO

Soutěžní číslo

Kvalitativní analýza kationtů

CHLORID

27 bodů

BROMID

UHLIČITAN

HYDROXID

Li+
Na+
Ag+
K+
Ca2+
Cu2+
Fe2+
Fe3+
Tabulka 2: Zkumavkové reakce kationtů s činidly
body:

KATION/ČINIDLO

JODID

PO PŘIDÁNÍ ŠKROBOVÉHO MAZU

Li+
Na+
Ag+
K+
Ca2+
Cu2+
Fe2+
Fe3+
Tabulka 3: Zkumavkové reakce kationtů s činidly
body:
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Soutěžní číslo

AgNO3 + NaCl →

AgNO3 + KI →

Cu2+ + I- →

Fe3+ + I- →

body:

a)

Škrobovým mazem jste dokázali přítomnost………………………………………….., který vznikl
OXIDACÍ – REDUKCÍ (nehodící se škrtněte) z ………………………………

b) To znamená, že kationty Cu2+ a Fe3+ se musely …………………………………….
body:

Tabulka 4: Doplnění rovnic a neúplných vět
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