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Milí soutěžící,
předně bych rád vyjádřil svou radost nad tím, že jste se pustili či hodláte pustit do řešení úloh Chemické
olympiády. Vězte, že čas, který tomu věnujete, se vám v budoucnu mnohokrát zúročí.
Praktická část letošního ročníku bude věnována jodometrickým titracím. Pro její zdárné vyřešení byste měli
být obeznámeni s principem titrací, s pojmy přímá, nepřímá a zpětná titrace a jejich využitím v jodometrii.
Měli byste vědět, jaké standardní látky, titrační činidla a indikátory se v jodometrii používají. Jistě byste také
měli zvládat stechiometrické výpočty z chemických rovnic. Tyto a některé další znalosti můžete načerpat
například četbou doporučené literatury.
Mnoho úspěchů a pevnou ruku při titraci přeje autor.

Doporučená literatura:
1.
2.
3.
4.

K. Záruba a kol.: Analytická chemie, 1. díl, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 2016, str. 94–96,
122–125.
K. Volka a kol.: Analytická chemie II, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 1995, str. 85, 144–148.
Z. Holzbecher, J. Churáček a kol.: Analytická chemie, SNTL/Alfa 1987, str. 118–121.
D. Vondrák, J. Vulterin: Analytická chemie, SNTL/Alfa 1985, str. 114–119, 141–142.
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Úloha 1

Soutěžní číslo

Stanovení peroxidu vodíku v roztoku z lékárny

40 bodů

Peroxid vodíku je čirá kapalina s poměrně silnými oxidačními účinky. Používá se například jako dezinfekce
nebo jako zkrášlovadlo pro odbarvování vlasů. Kolem 60 % jeho produkce je však spotřebováváno na bělení
celulózy a papíru. V této úloze budete mít za úkol určit obsah peroxidu vodíku v předloženém roztoku z
lékárny pomocí jodometrické titrace.
Peroxid ve vzorku se podrobí reakci s přebytkem jodidu v kyselém prostředí za vzniku jódu.
H2O2 + I− + H+ → I2 + 2 H2O
Vyloučený jód se následně titruje odměrným roztokem thiosíranu sodného na indikátor škrobový maz a ze
spotřeby odměrného roztoku se určí množství peroxidu ve vzorku.
I2 + S2O32− → I− + S4O62−
Odměrný roztok thiosíranu je však nejprve nutné standardizovat. Jako základní látka se použije dichroman
draselný, který v kyselém prostředí reaguje s přebytkem jodidu za vyloučení jódu.
Cr2O72− + I− + H+ → Cr3+ + I2 + H2O
Známé množství vyloučeného jódu je pak titrováno roztokem thiosíranu sodného a ze spotřeby se určí jeho
přesná koncentrace.
Pomůcky:













odměrná baňka 100 ml se zátkou,
malá nálevka,
střička s destilovanou vodou,
titrační baňka 250 ml, 3 ks,
pipety 25 ml a 10 ml,
pipetovací balonek nebo nástavec,
odměrný válec 25 ml,
odměrný válec 10 ml, 2 ks,
byreta 25 ml,
stojan s držákem k uchycení byrety,
kádinky 50–200 ml, 4 ks,
ochranné brýle.

Chemikálie:







dichroman draselný, roztok, s označením hmotnostní koncentrace, Mr(K2Cr2O7) = 294,19,
jodid draselný, 10% roztok,
kyselina sírová, zředěná 1 : 4 (v/v),
thiosíran sodný, roztok, c ~ 0,1 mol dm−3,
1% roztok škrobu,
peroxid vodíku z lékárny, Mr(H2O2) = 34,01.
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Soutěžní číslo

Pracovní postup:
Standardizace odměrného roztoku thiosíranu sodného
1)

Do titrační baňky odpipetujte 25 ml roztoku K2Cr2O7, odměrným válcem přidejte 20 ml roztoku KI a 5 ml
roztoku H2SO4.

2)

Vyloučený jód titrujte odměrným roztokem Na2S2O3 do světle žlutého zbarvení, následně přidejte
odměrným válcem 5 ml roztoku škrobu. Dotitrujte do slabě modrozeleného zbarvení roztoku chromité
soli (do vymizení intenzivního modrého zbarvení škrobového indikátoru). Ponecháte-li vytitrovaný
obsah baňky stát na vzduchu, po chvíli může zase zmodrat vlivem oxidace jodidu vzdušným kyslíkem,
v titraci však již dále nepokračujte.

3)

Proveďte alespoň tři titrace a zapište spotřeby titračního činidla.

Stanovení peroxidu vodíku v roztoku z lékárny
1)

Do 100ml odměrné baňky odpipetujte 10 ml roztoku H2O2 z lékárny a doplňte destilovanou vodou po
rysku. Dále budete pracovat s tímto roztokem.

2)

Do titrační baňky odpipetujte 10 ml zředěného roztoku H2O2, odměrným válcem přidejte 20 ml
destilované vody, 10 ml roztoku KI a 5 ml roztoku H2SO4. Obsah titrační baňky ponechte 10 minut
reagovat.

3)

Vyloučený jód titrujte odměrným roztokem Na2S2O3 do světle žlutého zbarvení, následně přidejte
odměrným válcem 5 ml roztoku škrobu a dotitrujte do vymizení modrého zbarvení.

4)

Proveďte alespoň tři titrace a zapište spotřeby titračního činidla.
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Soutěžní číslo

PRACOVNÍ LIST
Úloha 1
1)

Stanovení peroxidu vodíku v roztoku z lékárny

40 bodů

Zapište spotřeby odměrného roztoku Na2S2O3 pro titrace při jeho standardizaci a vypočítejte přijatou
hodnotu spotřeby (průměrnou spotřebu z vámi vybraných titrací).
Spotřeba
Na2S2O3

1

2

3

4

5

Přijatá
hodnota

V(Na2S2O3) / ml
body:
2)

Vyčíslete rovnice:
Cr2O72− + I− + H+ → Cr3+ + I2 + H2O
I2 + S2O32− → I− + S4O62−
Z přijaté hodnoty spotřeby titračního činidla vypočítejte koncentraci odměrného roztoku Na 2S2O3
s přesností na tři platné číslice.
Cr2O72− +
I2 +

I− +

S2O32− →

H+ →
I− +

Cr3+ +

I2 +

H2O

S4O62−

Výpočet:

body:
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3)

Soutěžní číslo

Zapište spotřeby odměrného roztoku Na2S2O3 pro titrace roztoku H2O2 a vypočítejte přijatou hodnotu
spotřeby (průměrnou spotřebu z vámi vybraných titrací).
Spotřeba
Na2S2O3

1

2

3

4

5

Přijatá
hodnota

V(Na2S2O3) / ml
body:
4)

Vyčíslete rovnici:
H2O2 + I− + H+ → I2 + H2O
Z přijaté hodnoty spotřeby titračního činidla vypočítejte hmotnostní koncentraci peroxidu vodíku
v původním roztoku z lékárny s přesností na tři platné číslice.
H2O2 +

I− +

H+ →

I2 +

H2O

Výpočet:

body:
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5)

Soutěžní číslo

Peroxid vodíku podléhá samovolnému rozkladu, tento rozklad však může být urychlen i použitím
katalyzátoru (např. MnO2). Napište rovnici rozkladu peroxidu vodíku.

body:
6)

V iontovém tvaru zapište rovnici oxidace jodidu vzdušným kyslíkem v kyselém prostředí.

body:
7)

Thiosíran není v kyselém prostředí stabilní a podléhá rozkladu. Jedním z produktů je oxid siřičitý.
Zapište rovnici tohoto rozkladu v iontovém tvaru.

body:
8)

Peroxid vodíku je možné stanovit i manganometricky. Zapište v iontovém tvaru rovnici reakce, která
probíhá při titraci peroxidu vodíku manganistanem v kyselém prostředí.

body:
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