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Milí soutěžící,  

letošní ročník praktické části je zaměřen na analytické stanovení léčiv, která běžně zakoupí-

te v lékárně bez předpisu, a dále vás zasvětí do tajů organické syntézy. 

V rámci analytické chemie se setkáte s alkalimetrií. Pro úspěšné zvládnutí úloh budete po-

třebovat osvojit si praktický postup při titraci a základní znalosti z chemických výpočtů.    

Organická syntéza je zaměřena na přípravu a izolaci karboxylových kyselin. Pro úspěšné 

zvládnutí jednotlivých kol se seznamte s následujícími operacemi: zahřívání pod zpětným chladi-

čem, filtrace, filtrace za sníženého tlaku, filtrace za horka, extrakce, acidobazická extrakce a krysta-

lizace. 

Spoustu zábavy při řešení úloh přejí autoři. 

Doporučená literatura: 

1. J. McMurry: Organická chemie, 1. vydání., VŠCHT Praha a VUTIUM 2007, str. 332 – 334 

(oxidace v organické chemii), 555 – 556 (oxidace postranních řetězců), 737 – 750 (karboxylové 

kyseliny), 791 – 793 (hydrolýza esterů). 

2. A. Šilhánková, a kol.: Laboratoř organické chemie, 1. vydání., VŠCHT Praha 2000, str. 34 – 44. 

3. M. Bartoš, J. Šrámková: Analytická chemie I, Univerzita Pardubice 2004, dostupné online z 

https://meloun.upce.cz/docs/analchem1/skripta.pdf 

4. Vhodným pomocníkem pro potřeby domácího kola je internet. Dbejte však na to, abyste použí-

vali důvěryhodné webové stránky (např. materiály ke studiu z univerzit a vysokých škol). 

  

https://meloun.upce.cz/docs/analchem1/skripta.pdf
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Úloha 1  Oxidace toluenu manganistanem draselným 20 bodů 

Alkylbenzeny se působením silných oxidačních činidel jako KMnO4 nebo Na2Cr2O7 snadno oxidují 

za vzniku derivátů kyseliny benzoové. Kyselina benzoová našla uplatnění jako konzervační prostře-

dek (E210), léčivo proti kožním infekcím a je důležitým meziproduktem řady organických syntéz.  

Úkol: Připravte kyselinu benzoovou oxidací toluenu. 

Pomůcky: 

 100ml baňka s kulatým dnem, 

 zpětný chladič, 

 varný kamínek, 

 topné hnízdo nebo plotýnka a olejová lázeň, 

 teploměr 

 stojan, svorky a klemy 

 kruhový držák na dělící nálevku 

 odměrný válec 100 ml, 

 dělicí nálevka 250 ml a zátka 

 nálevka, 

 pipeta, 

 Büchnerova nálevka, 

 odsávací baňka, 

 indikátorový papírek, 

 filtrační papír. 

Chemikálie: 

 toluen, 

 manganistan draselný, 

 kyselina sírová konc., 

 kyselina chlorovodíková konc., 

 hydroxid draselný (1% a 10% vodný roztok). 

Pracovní postup: 

1. Do 100ml baňky s kulatým dnem předložte 6 g manganistanu dra-

selného, přidejte 60 ml vody a 1 ml 1% roztoku hydroxidu drasel-

ného.  

2. Baňku umístěte do topného hnízda nebo na plotýnku opatřenou 

olejovou lázní. Do lázně vložte teploměr.  

3. Do baňky přidejte varný kamínek a baňku opatřete zpětným chladi-

čem připojeným ke zdroji vody. Zapněte chladící vodu a začněte 

reakční směs zahřívat. 

4. Jakmile je reakční směs zahřáta na teplotu 75 – 90 °C, přidejte k ní 

6 ml toluenu. Směs pak dále zahřívejte k varu po dobu 90 minut. 

Původně tmavě fialový roztok, tvořící spodní vrstvu reakční směsi, 

se změní na hnědou suspenzi. 

5. Poté vypněte ohřev, reakční směs nechte zchladnout na laboratorní teplotu (dochladit ji lze pod 

tekoucí vodou).  

6. Obsah baňky pak zfiltrujte za sníženého tlaku přes Büchnerovu nálevku. Oxid manganičitý, 

zachycený na filtru, promyjte 10 ml vody.  

7. Získaný filtrát okyselte pod dohledem učitele přídavkem koncentrované kyseliny sírové do 

zřetelně kyselé reakce (pH 1-2). Tím se vyloučí kyselina benzoová.  

8. Celý obsah baňky pak přelijte do dělicí nálevky a přidejte k němu 20 ml toluenu. Vzniklou hete-

rogenní směs dobře protřepejte, po opětovném oddělení vrstev vodnou fázi vypusťte.  

9. K organické fázi v dělicí nálevce dále přidejte 20 ml 10% roztoku hydroxidu draselného a vrst-

vy opět dobře protřepejte.  
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10. Po jejich oddělení vodnou vrstvu vypusťte do vhodné nádoby, a pod dohledem učitele k ní po 

kapkách přidávejte koncentrovanou kyselinu chlorovodíkovou tak dlouho, dokud se ze směsi 

vylučuje kyselina benzoová.  

11. Vzniklou suspenzi ochlaďte pod tekoucí vodou a přefiltrujte ji za sníženého tlaku přes Büchne-

rovu nálevku. Získanou kyselinu benzoovou na Büchnerově nálevce nechte chvíli prosávat 

vzduchem.  

12. Zahuštěním filtrátu z posledního kroku lze získat další podíl kyseliny benzoové. 

13. Získanou kyselinu benzoovou poté nechte volně sušit na vzduchu při laboratorní teplotě 1 týden 

a poté produkt zvažte. 

Otázky a úkoly (odpovězte do pracovního listu): 

1. Připravte kyselinu benzoovou a v pracovním listu doplňte její vlastnosti (vzhled, rozpustnost ve 

vodě, rozpustnost v nepolárních rozpouštědlech).  

2. Zapište schéma přípravy kyseliny benzoové z výše uvedených chemikálií. (Rovnici není nutné 

vyčíslovat.)  

3. Vypočítejte teoretický výtěžek kyseliny benzoové. 

4. Vypočítejte relativní (procentuální) výtěžek kyseliny benzoové.  

5. Na základě uvedeného postupu zpracování surové kyseliny benzoové napište ke každému kroku 

extrakce, v jaké z vrstev (organická/vodná) a v jaké formě (volná kyselina/sůl) se nachází kyse-

lina benzoová.  

6. Navrhněte alespoň 3 další látky, z nichž by také šla oxidační reakcí připravit kyselina benzoová. 

7. Pokud byste při extrakci v dělicí nálevce použili jako rozpouštědlo místo toluenu a) diethy-

lether, b) aceton, c) chloroform, tvořily by také s vodou dvoufázový systém? Pokud ano, uveď-

te, budou-li tato rozpouštědla tvořit spodní či vrchní vrstvu.  

Úloha 2  Alkalimetrické stanovení kyseliny borité v borové vodě 20 bodů 

Alkalimetrie je metoda odměrné analýzy používaná pro stanovení kyselin. V této úloze ji využijete 

pro určení obsahu kyseliny borité v borové vodě. Borová voda našla uplatnění v očním lékařství, 

kde se používá na oplachy při oční infekci.    

Úkol: Stanovte hmotnostní zlomek kyseliny borité (v %) v borové vodě. 

Pomůcky: 

 byreta 25 ml, 

 titrační baňka, 

 pipeta nedělená 10 ml, 

 odměrná baňka 100 ml, 

 odměrná baňka 50 ml. 

Chemikálie: 

 borová voda, 

 hydroxid sodný (vodný roztok o přibližné 

koncentraci 0,1 mol/dm
3
),   

 fenolftalein (1% roztok ve vodném etha-

nolu), 

 CaCl2 (10% vodný roztok), 

 glycerin (20% vodný roztok), 

 dihydrát kyseliny šťavelové, 

 methyloranž (1% roztok ve vodném etha-

nolu). 
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Pracovní postup: 

Standardizace odměrného roztoku NaOH (c  0,1 mol/dm
3
) 

1. Do titrační baňky navažte přibližně přesně 70 mg kyseliny šťavelové.  

2. Navážku kyseliny šťavelové zřeďte destilovanou vodou asi na 50 ml, přidejte kapku methyl-

oranže a titrujte odměrným roztokem NaOH do žlutého zbarvení.  

3. Tím zjistíte zhruba bod ekvivalence. Při dalších titracích přidejte před bodem ekvivalence 10 ml 

10% roztoku CaCl2 a dotitrujte opět do žlutého zbarvení.  

4. Přesnou titraci proveďte 3×, z každé titrace spočítejte přesnou koncentraci roztoku NaOH, 

průměrnou koncentraci použijte pro výpočty při dalších stanoveních. 

Titrace borové vody: 

1. Do 50ml odměrné baňky odpipetujte 10 ml borové vody a doplňte po rysku destilovanou vo-

dou.  

2. Z takto připraveného roztoku odpipetujte 10 ml do titrační baňky, přidejte 10 ml 20% roztoku 

glycerinu a 1-2 kapky roztoku fenolftaleinu.  

3. Titrujte připraveným odměrným roztokem hydroxidu sodného do té doby, kdy jeho první kapka 

zbarví obsah v titrační baňce trvale dorůžova.  

4. Poté k obsahu titrační baňky přidejte ještě 5 ml 20% roztoku glycerinu (tím se roztok v baňce 

opět odbarví) a stejným postupem dotitrujte.  

5. Zaznamenejte celkovou spotřebu odměrného roztoku a celé stanovení ještě alespoň dvakrát zo-

pakujte. 

Otázky a úkoly (odpovězte do pracovního listu): 

1. Určete přesnou koncentraci odměrného roztoku hydroxidu sodného. 

2. Proč nelze kyselinu boritou titrovat jednoduše rovnou, jako jiné slabé kyseliny (např. octovou)?  

3. Zapište rovnici reakce kyseliny borité s glycerolem. 

4. Stanovte hmotnostní zlomek kyseliny borité (v %) v borové vodě. 

5. Vysvětlete proč je nutné roztok hydroxidu sodného před vlastní prací standardizovat kyselinou 

šťavelovou.  

6. Navrhněte, jakou jinou látku by v tomto postupu šlo použít namísto glycerolu.  
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Úloha 1  Oxidace toluenu manganistanem draselným 20 bodů 

Soutěžní číslo:   Body celkem: 

 

1. Doplňte vlastnosti kyseliny benzoové.  

Vzhled: 

 

Rozpustnost ve vodě: 

 

Rozpustnost v nepolárních rozpouštědlech: 

 

 body: 

 

2. Zapište schéma přípravy kyseliny benzoové z výše uvedených chemikálií. (Rovnici není nutné 

vyčíslovat.) 

 

 

 

 body: 

 

3. Vypočítejte teoretický výtěžek kyseliny benzoové. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 body: 
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4. Vypočítejte relativní (procentuální) výtěžek kyseliny benzoové. 

 

 

 

 

 

 body: 

 

5. Na základě uvedeného postupu zpracování surové kyseliny benzoové napište ke každému kroku 

extrakce, v jaké z vrstev (organická/vodná) a v jaké formě (volná kyselina/sůl) se nachází kyse-

lina benzoová. 

Extrakce 
Vrstva 

(organická/vodná) 

Forma 

(volná kyselina/sůl) 

První (krok 8 pracovního postupu)   

Druhá (krok 9 pracovního postupu)   
 

 body: 

 

6. Navrhněte alespoň 3 další látky, z nichž by také šla oxidační reakcí připravit kyselina benzoová. 

 

 

 

 

 

 body: 

 

7. Pokud byste při extrakci v dělicí nálevce použili jako rozpouštědlo místo toluenu a) diethylether, 

b) aceton, c) chloroform, tvořily by také s vodou dvoufázový systém? Pokud ano, uveďte, bu-

dou-li tato rozpouštědla tvořit spodní či vrchní vrstvu. 

Rozpouštědlo Dvoufázový systém (ANO/NE) Vrstva (spodní/vrchní) 

Diethylether   

Aceton   

Chloroform   

 

 body: 
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Úloha 2  Alkalimetrické stanovení kyseliny borité v borové vodě 20 bodů 

1. Určete přesnou koncentraci odměrného roztoku hydroxidu sodného. 

Stanovení koncentrace odměrného roztoku hydroxidu sodného. 

Stanovení m((COOH)2∙2H2O) / g V(NaOH) / ml c(NaOH) / mol·dm
−3

 

1    

2    

3    

  Průměrná koncentrace 

c(NaOH) / mol·dm
−3

 

 

 
body: 

 

 

Rovnice 

(stanovení NaOH) 
 

 
body: 

 

 

Výpočet koncentrace NaOH. Mr((COOH)2∙2H2O)=126,065 g/mol 

 

 body: 

 

2. Proč nelze kyselinu boritou titrovat jednoduše rovnou, jako jiné slabé kyseliny (např. octovou)? 

 

 body: 

 

3. Zapište rovnici reakce kyseliny borité s glycerolem. 

 

 

 

 

 body: 
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4. Stanovte hmotnostní zlomek kyseliny borité (v %) v borové vodě. 

Stanovení obsahu kyseliny borité v předloženém vzorku borové vody. 

Stanovení 1 2 3 Průměr 

V(NaOH) / ml     

 body: 

 

 

Rovnice 

(stanovení 

kyseliny 

borité) 

 

 body: 

 

 

Výpočet hmotnostního zlomku kys. borité  (v %) v borové vodě. Vzhledem k nízkému obsahu kys. 

borité v roztoku, uvažujte 𝜌𝑏𝑜𝑟.𝑣𝑜𝑑𝑎 = 𝜌𝐻2𝑂 = 1 g ∙ cm−3. Mr(NaOH) = 39.997 g/mol 

 

 body: 

 

5. Vysvětlete proč je nutné roztok hydroxidu sodného před vlastní prací standardizovat kyselinou 

šťavelovou. 

 

 

 

 

 body: 

 

6. Navrhněte, jakou jinou látku by v tomto postupu šlo použít namísto glycerolu.   

 

 

 body: 

 

 




