Ústřední komise
Chemické olympiády

58. ročník
2021/2022

KRAJSKÉ KOLO
Kategorie C

Praktická část – Zadání
40 bodů, 120 minut

Krajské kolo ChO kategorie C 2021/2022: Praktická část – Zadání

PRAKTICKÁ ČÁST

Úloha 1

40 BODŮ

Neznámý chlorid

40 bodů

Praktická část letošního krajského kola chemické olympiády kategorie C je zaměřena na identifikaci chloridu
jistého alkalického kovu, jehož vodný roztok máte před sebou jako neznámý vzorek. Postupů, pomocí
kterých lze rozpuštěný chlorid jednoznačně identifikovat, je mnoho. Vaším úkolem bude tento úkol provést
pomocí odměrného roztoku dusičnanu stříbrného, jehož přebytek v reakční směsi určíte titrací odměrným
roztokem thiokyanatanu (rhodanidu) draselného.

Pomůcky:














2× kádinka 250 ml
odměrný válec 50 ml
odměrná baňka 250 ml
pipeta nedělená 20 ml
pipetovací balónek nebo nástavec
byreta 25 ml
úzká nálevka na dolití byrety
nálevka
3x titrační baňka 250 ml
laboratorní stojan
klema, držák byrety
kapátko/Pasteurova pipeta
střička

Chemikálie:






roztok neznámého chloridu ve zkumavce (s údajem o hmotnosti rozpuštěného chloridu)
odměrný roztok KSCN (~ 0,05 mol/l)
odměrný roztok AgNO3 (~ 0,05 mol/l)
40% roztok indikátoru NH4Fe(SO4)2·12 H2O v 1M HNO3
destilovaná voda

Úkol:
1)

Připravte zásobní roztok s neznámým chloridem a proveďte jeho analýzu.

2)

Odpovězte na otázky v Pracovním listu.
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Pracovní postup:
Příprava zásobního roztoku s neznámým chloridem


Obsah zkumavky kvantitativně převeďte pomocí střičky a nálevky do 250ml odměrné baňky,
následně odměrnou baňku doplňte destilovanou vodou po rysku a dobře promíchejte.

Analýza vzorku s neznámým chloridem







Z připraveného zásobního roztoku neznámého chloridu odpipetujte nedělenou pipetou 20 ml do
titrační baňky.
Následně do titrační baňky odpipetujte 20 ml odměrného roztoku dusičnanu stříbrného. Přidejte 5
kapek roztoku indikátoru (NH4Fe(SO4)2·12 H2O).
Titrujte za současného intenzivního promíchávání titrační baňky odměrným roztokem
thiokyanatanu draselného do narůžovělého odstínu nad bílou sraženinou, které je stálé i po
30 s intenzivního míchání.
Zapište objem spotřebovaného roztoku thiokyanatanu draselného do pracovního listu.
Celé stanovení proveďte 3x.
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PRACOVNÍ LIST

Úloha 1
1)

Soutěžní číslo

40 BODŮ

Neznámý chlorid

40 bodů

Napište rovnici chemické reakce thiokyanatanu draselného s dusičnanem stříbrným.

Rovnice:

body:
2)

Zapište spotřeby odměrného roztoku thiokyanatanu draselného pro titraci k určení neznámého
chloridu, vypočítejte průměrnou hodnotu spotřeby.
V1 (KSCN)

V2 (KSCN)

V3 (KSCN)

VPŘIJATÁ

[ml]

[ml]

[ml]

[ml]

body:
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3)

Soutěžní číslo

Identifikujte neznámý chlorid. Zaznamenejte výpočty vedoucí k této identifikaci.

Výpočty:

Neznámým chloridem je:
body:
4)

Proč je nutné připravovat vodný roztok dusičnanu stříbrného s použitím destilované vody?

Odpověď:

body:
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5)

Soutěžní číslo

Chloridy lze stanovit také přímou argentometrickou titrací. Jmenujte dva indikátory, které se
k těmto titracím využívají. Popište u obou indikátorů barevné změny v okolí bodu ekvivalence.
Před bodem
ekvivalence

Název

V bodě ekvivalence

Indikátor 1

Indikátor 2
body:
6)

Jaký je pricnip barevné změny při reakci železitých iontů (Fe3+) s thiokyanatanem (SCN-)?

Odpověď:

body:
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