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Zadání teoretické části krajského kola ChO kat. B 2016/2017

30 BODŮ

ANORGANICKÁ CHEMIE
Úloha 1

Látková bilance při výrobě sody

10 bodů

1. Vypočtěte následující údaje vztahující se k výrobě 1000 kg uhličitanu sodného Solvayovým
způsobem. Pokud není uvedeno jinak, počítejte se stoprocentním výtěžkem všech reakcí. Objemy plynů uveďte za normálních podmínek (0 °C, 101325 Pa).
a) Hmotnost potřebného NaCl.
b) Objem potřebného CO2 (předpokládejte dokonalou recyklaci odpovídajícího podílu plynu).
c) Hmotnost vyprodukovaného odpadního CaCl2.
2. Objem spotřebovaného amoniaku za předpokladu, že 90 % vstupujícího amoniaku se dá
recyklovat.
Úloha 2

Zásady a kyseliny

7 bodů

Jak jsme již poznali v předchozích kolech, v chemii prvků 1. a 2. skupiny nalezneme vedle typicky
zásaditých sloučenin i látky kyselé povahy. Do oblasti acidobazické je směřována i tato úloha.
1. Doplňte látky (každý otazník nahraďte jednou látkou) do rovnic acidobazických reakcí (ve vodných roztocích) sloučenin prvků 1. a 2. skupiny a rovnice vyčíslete:
a) Ca(HCO3)2 + ? ⎯→ CaCO3 + ?
b) KHSO4 + K2CO3 ⎯→ ? + ? + ?
c) NaHCO3 + NaH2PO4 ⎯→ ? + ? + ?
d) Be(OH)2 + KOH ⎯→ ?
e) ? + H2O ⎯→ C2H5OH + NaOH
2. Kationty kovů jsou obecně Lewisovými kyselinami. Seřaďte podle rostoucí kyselosti (ve smyslu
Lewisovy teorie) kationty Li+, Na+, Be2+.
Úloha 3

Záložní zdroj kyslíku pro kosmický výzkum

6 bodů

Při plánování cest do vesmíru je hmotnost každé součásti kritickou veličinou. I záložní zdroje kyslíku se tomu musí podřídit a jejich náplň se volí tak, aby produkovala maximum kyslíku na jednotku
hmotnosti.
1. Vypočtěte hmotnost kyslíku, který lze uvolnit z
a) 1 g Li2O2
b) 1 g KO2.
2. Kterou z uvedených látek byste použili při konstrukci vesmírného zařízení?
Úloha 4

7 bodů

Tajemný kov

Neznámý kov M je na Zemi velmi rozšířený, je obsažen v mnoha minerálech, ale hlavní surovinou
pro jeho výrobu je mořská voda. Jeho hlavním využitím (myšleno v elementárním stavu) je výroba
2

Zadání teoretické části krajského kola ChO kat. B 2016/2017

lehkých slitin. Kov M na vzduchu hezky hoří, v HCl se svižně rozpouští (reakce R1) na sloučeninu
S1 a plyn G1. S plynem G1 reaguje kov M za vysokých teplot na polymerní pevnou látku S2 (reakce R2), s jiným plynem G2 pak v žáru poskytuje sloučeninu S3 a uhlík (reakce R3). Reakcí roztoku
látky S1 s roztokem prací sody se sráží sloučenina S4 (reakce R4). Tu lze termicky rozložit na plyn
G2 a pevnou látku S3 (reakce R5), která se používá jako žáruvzdorný materiál. V etheru reaguje
kov M s ethylbromidem na Grignardovu sloučeninu S5 (reakce R6).
Všechny reakce shrnuje následující schéma.

1. Určete, co se skrývá pod symboly M, G1, G2, S1 – S5
2. Napište rovnice reakcí R1 – R6.
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30 BODŮ

ORGANICKÁ CHEMIE
Úloha 1

7 bodů

Cyklopenteny

1. Když se řekne dimethylcyklopenten, není to jednoznačné pojmenování sloučeniny. Existuje
osm konstitučních isomerů dimethylcyklopentenu. Níže je uvedeno pět z nich. Doplňte
vzorce tří zbývajících isomerů.

2. Ve vzorcích látek A-E označte všechna stereogenní centra.
3. Mezi sloučeninami A-E vyberte ty, které nemohou tvořit stereoisomery.
4. Která ze sloučenin A-E může tvořit pouze dva stereoisomery? Nakreslete jejich vzorce.
5. Níže je vzorec jednoho z isomerů sloučeniny D. Nakreslete vzorec jednoho libovolného diastereomeru této látky.

Úloha 2

8 bodů

Butyly a jiné

1. Uhlovodíkový zbytek C4H9 se obecně nazývá butyl. Není ovšem butyl jako butyl. Přiřaďte
názvy uhlovodíkových zbytků ke vzorcům. Názvy: butyl, butan-2-yl, isobutyl, terc-butyl.

2. Seřaďte butylové zbytky podle jejich objemnosti (sterické náročnosti) od nejmenšího po
největší.
3. Nakreslete všechny možné židličkové konformace cis-1-terc-butyl-4-methylcyklohexanu.
Bude některá z konformací u této látky převažovat? Zdůvodněte.
4. Stejnou analýzu proveďte i u cis-1,4-di-terc-butylcyklohexanu.
5. Menthol je alkohol patřící mezi monoterpeny. Nejčastěji se v přírodě vyskytuje (-)-menthol.
Nakreslete nejstabilnější židličkovou konformaci (-)-mentholu.
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6. Nakreslete vzorec jednoho libovolného stereoisomeru mentholu, který má ve své nejstabilnější židličkové konformaci methylovou skupinu v axiální poloze. Je vámi zvolený stereoisomer enantiomer, nebo diastereomer (-)-mentholu?

Úloha 3

15 bodů

Limonen

(+)-Limonen je nenasycený uhlovodík, který patří, podobně jako menthol, mezi monoterpeny. Jedná se o bezbarvou kapalinu, která voní po pomerančích. V přírodě ho můžeme najít například v kůře
citrusových plodů.
1. Nakreslete vzorec (-)-limonenu, enantiomeru (+)-limonenu, který voní po terpentýnu.

2. Navrhněte, jak byste prokázali, že (+)-limonen obsahuje násobné vazby.
3. (+)-Limonen se za vysokých teplot rozkládá na dvě molekuly látky X. Napište název a vzorec
sloučeniny X. Nápověda: rozklad probíhá jako retro-Dielsova-Alderova reakce, tedy DielsovaAlderova reakce v opačném směru.
4. Racemický limonen reaguje s nadbytkem chloru za vzniku nasyceného derivátu Y. Nakreslete
strukturu derivátu Y a označte v něm všechna stereogenní centra. Kolik stereoisomerů derivátu
Y teoreticky existuje?
5. Dvojné vazby v (+)-limonenu se liší svou reaktivitou. S chlorovodíkem a se zředěnou kyselinou kyselinou sírovou reaguje pouze disubstituovaná dvojná vazba limonenu. Nakreslete
struktury produktů získaných těmito dvěma reakcemi.
6. Naopak reakce (+)-limonenu s kyselinou m-chlorperoxybenzoovou (mCPBA) probíhá jen na
trisubstituované dvojné vazbě. Nakreslete vzorce dvou možných isomerních produktů Z této
reakce a určete, zda se jedná o směs enantiomerů, nebo diastereomerů.
7. Napište vzorec produktu reakce látky Z (konfiguraci na stereogenních centrech neuvažujte)
s amoniakem. Nápověda: reakce s amoniakem probíhá na stericky méně bráněném atomu uhlíku.
8. Napište vzorce všech produktů reakce limonenu s ozónem po následném redukčním zpracování.
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Úloha 1

Chelatometrické stanovení barya v prskavkách

40 bodů

Baryum se ve formě aerosolu vyskytuje ve vzduchu jako důsledek těžby, výroby a zpracování sloučenin barya a dále také spalováním fosilních paliv. Dalšími zdroji mohou být odpadní vody
z chemického nebo sklářského průmyslu, či pyrotechnické výrobky (petardy, ohňostroje, prskavky
atd.). Baryum se spadem dostává do půdy a díky velké rozpustnosti některých jeho sloučenin (např.
chloridu) je nebezpečí, že snadno pronikne do vodních toků, jezer i podzemních vod.
Baryum je nebezpečná látka, která náleží do skupiny těžkých kovů, a některé jeho sloučeniny jsou
toxické. Toxicita sloučenin barya závisí na jejich rozpustnosti ve vodě a kyselinách. Mezi nejtoxičtější sloučeniny barya patří chlorid a dusičnan barnatý. Toxická dávka chloridu a dusičnanu barnatého pro člověka je 0,2 g, životu nebezpečná pak 0,5 g a smrtelná je v rozmezí 0,8–2 g.
Dusičnan barnatý se využívá v pyrotechnice, především v klasických vánočních prskavkách. Jedním ze způsobů jak stanovit množství barya (či dusičnanu barnatého) v prskavkách je nepřímá chelatometrická titrace. Podstatou této titrace je, že se k roztoku vzorku přidá známý objem odměrného
roztoku Chelatonu 3 v nadbytku a příslušný indikátor. Poté se tento roztok silně zalkalizuje roztokem amoniaku. Nadbytek Chelatonu 3 (tj. nezreagované množství) se následně zjistí titrací odměrným roztokem MgSO4.
Pomůcky



























byreta 25 ml
malá nálevka
filtrační kruh
filtrační nálevka
skládané filtry
gumové prsty
hodinové sklo
kádinka 250 ml (na odpad)
3 kádinka 100–150 ml
kahan, trojnožka, keramická síťka, zápalky (nebo elektrická plotýnka/vařič)
nedělená pipeta 10 ml
nedělená pipeta 50 ml (případně použít 2 nedělenou pipetu 25 ml)
pipetovací balónek, popř. nástavec

odměrná baňka 100 ml
odměrný válec 10 ml
ochranné rukavice
brýle
skleněná tyčinka
laboratorní lžička
stojan
střička s destilovanou vodou
svorky a klemy na uchycení byrety
2 titrační baňka 250 ml
varné kamínky
lihový fix

Chemikálie







vzorek rozetřeného prskavkového prášku o hmotnosti ~0,5 g (přesnou hmotnost uvedou organizátoři)
~0,01 mol dm−3 roztok Chelatonu 3 (přesnou koncentraci uvedou organizátoři)
~0,05 mol dm−3 roztok MgSO4 (přesnou koncentraci uvedou organizátoři)
NH3 (1:4)
indikátor thymolftalexon (rozetřená směs směs s NaCl, 1:100)
ukázka nedotitrovaného a správně ztitrovaného roztoku (společné pro všechny soutěžící)

2

Zadání praktické části krajského kola ChO kat. B 2016/2017

Postup (před provedením pokusu důkladně prostuduj zadání i pracovní list)
POZOR! Sloučeniny barya jsou jedovaté! Proto tedy se vzorkem a roztokem vzorku pracujte opatrně a s použitím ochranných pomůcek (ochranné brýle a rukavice).
1. Převedení barnatých iontů z prskavky do roztoku – příprava vzorku k analýze
− Předložený vzorek prskavkového prášku o hmotnosti ~0,5 g (přesnou hmotnost uvedou organizátoři) kvantitativně převeďte do kádinky o objemu 100–150 ml.
− Přilijte asi 50 ml destilované vody a vložte několik varných kamínků.
− Takto připravený roztok v kádince přikryté hodinovým sklem nechte přejít varem a vyčkejte
alespoň 10 minut.
− Poté tuto směs za horka zfiltrujte do 100 ml odměrné baňky.
− Následně za pomocí střičky filtr důkladně promyjte destilovanou vodou tak, aby roztok nepřesáhl rysku. (POZOR! Celkový objem roztoku vzorku nesmí překročit 100 ml!)
− Filtrát obsahující Ba2+ ionty ochlaďte pod tekoucí vodou na pokojovou teplotu.
− Roztok v odměrné baňce doplňte po rysku destilovanou vodou a důkladně promíchejte.
2. Nepřímé stanovení obsahu barya v prskavce
− Do titrační baňky odpipetujte 10 ml roztoku vzorku obsahujícího Ba2+ ionty.
− Pomocí pipety přidejte 50 ml ~0,01 mol dm−3 odměrného roztoku Chelatonu 3 a malé množství indikátoru (thymolftalexon).
− Následně roztok v titrační baňce zalkalizujte přídavkem 10 ml roztoku NH3 (1:4) pomocí
odměrného válce.
− Směs titrujte odměrným ~0,05 mol dm−3 roztokem MgSO4 z šedo-modrého do čistě modrého zabarvení.
− Stanovení proveďte alespoň třikrát a průměrnou spotřebu odměrného roztoku MgSO4 uveďte do pracovního listu.
3. Zodpovězte otázky uvedené v pracovním listu.
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PRACOVNÍ LIST
body celkem:
soutěžní číslo:
40 bodů

Úloha 1 Chelatometrické stanovení barya v prskavkách
1. Opište přesné hodnoty uvedené organizátory.
c(Chelaton 3) =

mol dm−3

c(MgSO4) =

mol dm−3

m(vzorek) =

g

2. Zapište spotřebu odměrného roztoku MgSO4 při stanovení obsahu barya ve vzorku
Titrace číslo

1

2

3

4

průměr

Spotřeba roztoku MgSO4 [ml]
3. Vypočítejte koncentraci barya ve výluhu z prskavky.
a) Vypočítejte látkové množství Chelatonu 3, který nezreagoval se vzorkem:

n(Chelaton 3, nezreagovaný) =

mol

b) Z této hodnoty vypočítejte látkové množství Chelatonu 3, který zreagoval s Ba2+ ionty:

n(Chelaton 3, zreagovaný) =

mol
4
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c) Z této hodnoty vypočítejte koncentraci barnatých iontů v roztoku vzorku:

c(Ba2+) =

mol dm−3

4. Vypočítejte hmotnostní zlomek barya v předloženém pevném vzorku prskavkového prášku.
Výsledek uveďte v %.
M(Ba) = 137,3 g mol−1

w(Ba) =

%

5. Vypočítejte hmotnostní zlomek dusičnanu barnatého v předloženém pevném vzorku prskavkového prášku za předpokladu, že veškeré přítomné baryum je pouze ve formě dusičnanu. Výsledek uveďte v %.
M(Ba(NO3)2) = 261,3 g mol−1

w(Ba(NO3)2) =

%

6. Jak barví plamen sloučeniny barya?

7. Jaká je role dusičnanu barnatého v prskavkovém prášku?
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30 BODŮ

ANORGANICKÁ CHEMIE
Úloha 1

Látková bilance při výrobě sody

10 bodů

1. Základem výpočtu je ujasnit si stechiometrické poměry látek, které nás zajímají. Soda se vyrábí
podle následujícího sledu reakcí, které jsou vyčísleny tak, aby odpovídaly 1 molu vyrobené sody:
2 NH3 + 2 CO2 + 2 H2O ⎯→ 2 NH4HCO3
2 NH4HCO3 + 2 NaCl ⎯→ 2 NaHCO3 + 2 NH4Cl
2 NaHCO3 ⎯→ Na2CO3 + CO2 + H2O
recyklace amoniaku: 2 NH4Cl + Ca(OH)2 ⎯→ CaCl2 + 2 NH3 + 2 H2O
Ze stechiometrie reakcí vyplývá, že na 1 mol Na2CO3 se spotřebují 2 moly NaCl, 2 moly NH3 (které
se zase uvolní při recyklaci) a 2 moly CO2 (z nichž se ale 1 mol zase uvolní a recykluje, takže spotřeba CO2 je pouze 1 mol). Jako odpad vzniká 1 mol CaCl2.
1000 kg sody představuje látkové množství:
n(Na2CO3) = m(Na2CO3) / M(Na2CO3)
n(Na2CO3) = 1000 kg / (106,0 g/mol) = 9,43 kmol
a) n(NaCl) = 2 × n(Na2CO3) = 2 × 9,43 kmol = 18,86 kmol
m(NaCl) = n(NaCl) × M(NaCl)
m(NaCl) = 18,86 kmol × 58,44 g/mol = 1102 kg
Při výrobě 1000 kg sody se spotřebuje 1102 kg NaCl.
za správný výsledek (při jakémkoliv správném postupu) celkem 2 body
b) n(CO2) = n(Na2CO3) = 9,43 kmol
S využitím molárního objemu plynu za normálních podmínek Vm = 22,4 dm3/mol = 22,4
m3/kmol:
V(CO2) = n(CO2) × Vm
V(CO2) = 9,43 kmol × 22,4 m3/kmol = 211 m3
Při výrobě 1000 kg sody se spotřebuje 211 m3 CO2.
za správný výsledek (při jakémkoliv správném postupu) celkem 3 body
c) n(CaCl2) = n(Na2CO3) = 9,43 kmol
m(CaCl2) = n(CaCl2) × M(CaCl2)
m(CaCl2) = 9,43 kmol × 111,0 g/mol = 1047 kg
Při výrobě 1000 kg sody se vyprodukuje 1047 kg CaCl2.
za správný výsledek (při jakémkoliv správném postupu) celkem 2 body
2. n(NH3) = 2 × n(Na2CO3) = 2 × 9,43 kmol = 18,86 kmol
Podle zadání lze 90 % NH3 recyklovat, spotřeba je tedy jen 10 % z tohoto množství, tedy:
n(NH3) = 1,89 kmol
S využitím molárního objemu plynu za normálních podmínek Vm = 22,4 dm3/mol = 22,4
m3/kmol:
V(NH3) = n(NH3) × Vm
V(NH3) = 1,89 kmol × 22,4 m3/kmol = 42,3 m3
Při výrobě 1000 kg sody se spotřebuje 42,3 m3 NH3.
za správný výsledek (při jakémkoliv správném postupu) celkem 3 body
2
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Úloha 2

Zásady a kyseliny

7 bodů

1.
a) Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 ⎯→ 2 CaCO3 + 2 H2O
nebo
Ca(HCO3)2 + CaO ⎯→ 2 CaCO3 + H2O
b) 2 KHSO4 + K2CO3 ⎯→ 2 K2SO4 + CO2 + H2O
c) NaHCO3 + NaH2PO4 ⎯→ Na2HPO4 + CO2 + H2O
d) Be(OH)2 + 2 KOH ⎯→ K2[Be(OH)4]
e) C2H5ONa + H2O ⎯→ C2H5OH + NaOH
za každou rovnici 1 bod, celkem. 5 bodů
2. Lewisova kyselost roste s klesajícím atomovým poloměrem a s rostoucím nábojem iontu. Pořadí
podle rostoucí Lewisovské kyselosti je Na+ < Li+ < Be2+.
za správnou odpověď 2 body

Úloha 3

Záložní zdroj kyslíku pro kosmický výzkum

6 bodů

1.
a) Rozklad peroxidu lithného lze popsat např.
2 Li2O2 ⎯→ 2 Li2O + O2
Pro výpočet není podstatné, zda použijeme termický rozklad, nebo reakci s vodou či
s CO2. Podstatný je stechiometrický poměr:
n(Li2O2) / n(O2) = 2 / 1
n(O2) = n(Li2O2) / 2 = (m(Li2O2) / M(Li2O2)) / 2
m(O2) = M(O2) × (m(Li2O2) / M(Li2O2)) / 2
m(O2) = 32,0 g/mol × (1 g / 45,9 g/mol) / 2 = 0,349 g
Z 1 g Li2O2 lze uvolnit 0,349 g kyslíku.
za správný výsledek (při jakémkoliv správném postupu) celkem 2,5 bodu
b) Analogicky pro KO2 platí
4 KO2 ⎯→ 2 K2O + 3 O2
Stechiometrický poměr je v tomto případě:
n(KO2) / n(O2) = 4 / 3
n(O2) = 3 × n(KO2) / 4 = 3 × (m(KO2) / M(KO2)) / 4
m(O2) = M(O2) × 3 × (m(KO2) / M(KO2)) / 4
m(O2) = 32,0 g/mol × 3 × (1 g / 71,1 g/mol) / 4 = 0,338 g
Z 1 g KO2 lze uvolnit 0,338 g kyslíku.
za správný výsledek (při jakémkoliv správném postupu) celkem 2,5 bodu
2. Pro kosmický program je výhodnější Li2O2, na jednotku hmotnosti uvolní více kyslíku.
za správnou odpověď 1 bod
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Úloha 4

7 bodů

Tajemný kov

1. M = Mg, G1 = H2, G2 = CO2, S1 = MgCl2, S2 = MgH2, S3 = MgO, S4 = MgCO3,
S5 = C2H5MgBr.
za každou správně určenou látku 0,5 bodu, celkem 4 body
2. R1: Mg + 2 HCl ⎯→ MgCl2 + H2
R2: Mg + H2 ⎯→ MgH2
R3: 2 Mg + CO2 ⎯→ 2 MgO + C
R4: MgCl2 + Na2CO3 ⎯→ MgCO3(s) + 2 NaCl
R5: MgCO3 ⎯→ MgO + CO2
R6: C2H5Br + Mg ⎯→ C2H5MgBr
za každou rovnici 0,5 bodu, celkem 3 body

4
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30 BODŮ

ORGANICKÁ CHEMIE
Úloha 1

7 bodů

Cyklopenteny

1.

1 bod za každou strukturu, celkem 3 body
2.

za označení všech stereogenních center celkem 1 bod
3. Stereoisomery nemohou tvořit látky A a B.
4. Dva isomery tvoří látka C.

1 bod

0,5 bodu za každou strukturu, celkem 1 bod
5.

stačí vzorec jednoho z diastereomerů, celkem 1 bod
Úloha 2

8 bodů

Butyly a jiné

1. Správné dvojice jsou: butyl A, butan-2-yl D, isobutyl B, terc-butyl C.
0,25 bodu za každou dvojici, celkem 1 bod
2. butyl (A) < isobutyl (B) < but-2-yl (D) < terc-butyl (C).

1 bod

3. Cis-1-terc-butyl-4-methylcyklohexan může vytvořit dvě různé židličkové konformace A a B.
Převažovat bude konformace A. U cis-1,4-disubstituovaných cyklohexanů je vždy jedna ze skupin v ekvatoriální a druhá v axiální poloze. Methylová skupina je mnohem méně objemná než
skupina terc-butylová, proto bude 1,3-diaxiální interakce této skupiny v axiální poloze menší,
než by tomu bylo v případě terc-butylové skupiny. Konformace A s methylovou skupinou v
axiální poloze a terc-butylovou skupinou v ekvatoriální poloze je proto energeticky výhodnější
a bude převažovat.

5
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0,5 bodu za každou konformaci, 0,5 bodu za určení převažující konformace, 0,5 bodu za zdůvodnění, celkem 2 body
4. Cis-1,4-di-terc-butylcyklohexan existuje pouze v jedné židličkové konformaci. Jeden ze substituentů musí být axiální a druhý ekvatoriální. (Ve skutečnosti je u této látky výhodnější vaničková konformace.)

1 bod
5. Nejstabilnější židličková konformace (-)-mentholu je následující:

1,5 bodu
6. Methylová skupina je v axiální poloze u těchto stereoisomerů (-)-mentholu. Vždy se jedná o
diastereomery (-)-mentholu.

6
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1 bod za strukturu - stačí uvést jeden z isomerů, 0,5 bodu za určení, že jde o diastereomer,
celkem 1,5 bodu
Úloha 3

15 bodů

Limonen

1.

0,5 bodu
2. Násobné vazby lze v limonenu dokázat pomocí roztoku bromu. Brom se aduje na dvojné vazby
limonenu a dochází k odbarvení reakční směsi.
2 body
3. Limonen se rozkládá na 2-methylbuta-1,3-dien (isopren).
1 bod za vzorec, 0,5 bodu za název, celkem 1,5 bodu
4. Derivát Y má 4 stereogenní centra, existuje proto 24, tedy 16 jeho stereoisomerů.

1 bod vzorec, 1 bod označení stereogenních center, 0,5 bodu za počet stereoisomerů,
celkem 2,5 bodu
5.

1 bod za každý produkt, celkem 2 body
7
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6. Reakcí vzniká směs diastereomery Z.

1 bod za každý produkt, 0,5 bodu za určení diastereomerů, celkem 2,5 bodu
7.

1,5 bodu
8. Reakcí vzniká formaldehyd (CH2O) a následující karbonylová sloučenina.

1,25 bodu za každý produkt, celkem 2,5 bodu
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Úloha 1

Chelatometrické stanovení barya v prskavkách

40 bodů

2. Zapište spotřebu odměrného roztoku MgSO4 při stanovení obsahu barya ve vzorku
Průměrná odchylka

Počet bodů

0,0 – 0,3 ml

20

0,3 – 1,3 ml

20  (1,3 – odchylka)

≥ 1,3 ml

0

Odchylka se udává v absolutní hodnotě (v ml) od hodnoty experimentálně zjištěné organizátory,
body se uvádí s přesností na 0,5 bodů, celkem max. 20 bodů
3. Vypočtěte koncentraci barya ve výluhu z prskavky.
a) Výpočet látkového množství Chelatonu 3, který nezreagoval se vzorkem:
n(Chelaton 3, nezreagovaný) = c(MgSO4) · V(MgSO4),
kde c(MgSO4) je koncentrace odměrného roztoku (~0,05 mol dm−3) a V(MgSO4) je průměrná
spotřeba odměrného roztoku při titraci.
za jakýkoliv postup vedoucí ke správnému výsledku celkem 4 body
b) Výpočet látkového množství Chelatonu 3, který zreagoval s Ba2+ ionty:
n(Chelaton 3, zreagovaný) = c(Chelaton 3) · V(Chelaton 3) − n(Chelaton 3, nezreagovaný),
kde c(Chelaton 3) je koncentrace odměrného roztoku (~0,01 mol dm−3) a V(Chelaton 3) je objem
roztoku Chelatonu 3, který byl přidán k roztoku vzorku v nadbytku (0,5 dm3).
za jakýkoliv postup vedoucí ke správnému výsledku celkem 4 body
c)

Výpočet koncentrace barya ve vzorku, lze pak zjistit podle níže uvedeného vzorce:
c(Ba 2 ) 

n(Chelaton 3, nezreagovaný)
,
V (Ba 2 )

kde c(Ba2+) je koncentrace Ba2+ ve výluhu vzorku, n(Chelaton 3, zreagovaný) je látkové množství Chelatonu 3, které zreagovalo s Ba2+ ionty ve vzorku a V(Ba2+) je objem vzorku, který byl
použit k titraci.
za jakýkoliv postup vedoucí ke správnému výsledku celkem 4 body
4. Hmotnostní zlomek barya (%) v předloženém pevném vzorku prskavkového prášku:

w(Ba ) 

c(Ba 2 )  V ( vz)  M ( Ba)
 100 [%],
m( vz)

kde c(Ba2+) je koncentrace Ba (v mol dm−3) ve výluhu vzorku (předchozí výpočet), V(vz) je celkový objem výluhu vzorku (0,1 dm3), M(Ba) je molární hmotnost Ba (g mol−1) a m(vz) je hmotnost vzorku prskavky použitého k analýze (g).
za jakýkoliv postup vedoucí ke správnému výsledku celkem 3 body
5. Hmotnostní zlomek dusičnanu barnatého (%) v předloženém pevném vzorku prskavkového
prášku:
2
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w(Ba(NO3 ) 2 )  w(Ba ) 

M (Ba(NO3 ) 2 )
[%],
M (Ba )

kde M(Ba) = 137,3 g mol−1 je molární hmotnost barya a M(Ba(NO3)2) = 261,3 g mol−1 je molární
hmotnost dusičnanu barnatého.
za jakýkoliv postup vedoucí ke správnému výsledku celkem 3 body
6. Sloučeniny barya barví plamen zeleně.

1 bod

7. Dusičnan barnatý ve směsi funguje jako oxidační činidlo (zdroj kyslíku).

1 bod
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POKYNY K PŘÍPRAVĚ PRAKTICKÉ ČÁSTI
Úloha 1

Chelatometrické stanovení barya v prskavkách

40 bodů

Pomůcky



























byreta 25 ml
malá nálevka
filtrační kruh
filtrační nálevka
skládané filtry
gumové prsty
hodinové sklo
kádinka 250 ml (na odpad)
3 kádinka 100–150 ml
kahan, trojnožka, keramická síťka, zápalky (nebo elektrická plotýnka/vařič)
nedělená pipeta 10 ml
nedělená pipeta 50 ml nebo 25 ml1
pipetovací balónek, popř. nástavec

odměrná baňka 100 ml
odměrný válec 10 ml
ochranné rukavice
brýle
skleněná tyčinka
laboratorní lžička
stojan
střička s destilovanou vodou
svorky a klemy na uchycení byrety
2 titrační baňka 250 ml
varné kamínky
lihový fix

1

Pokud nejsou k dispozici nedělené pipety 50 ml, lze použít pipety 25 ml, nicméně všichni soutěžící
musí dostat pipety stejného objemu.
Chemikálie







vzorek rozetřeného prskavkového prášku o hmotnosti ~0,5 g (přesnou hmotnost uvedou organizátoři)
~0,01 mol dm−3 roztok Chelatonu 3 (přesnou koncentraci uvedou organizátoři)
~0,05 mol dm−3 roztok MgSO4 (přesnou koncentraci uvedou organizátoři)
NH3 (1:4)
indikátor thymolftalexon (rozetřená směs směs s NaCl, 1:100)
ukázka nedotitrovaného a správně ztitrovaného roztoku (společné pro všechny soutěžící)

Příprava vzorku (prskavka)
Každý soutěžící obdrží přibližně 0,5 g jemně rozetřeného prskavkového prášku, přičemž přesná
navážka bude pro každého účastníka uvedena na pracovním místě. Prskavkový prášek vhodným
způsobem odlámejte z komerčně dostupných prskavek obsahující Ba(NO3)2 (např. prskavky Klasek,
28 cm, 10ks/balení, cena 12 Kč) a důkladně rozetřete v třecí misce.
Příprava 0,01 mol dm−3 roztoku Chelatonu 3 (~250 ml na studenta)
Navážíme 3,7224 g Chelatonu 3 a kvantitativně převedeme do 1000 ml odměrné baňky, rozpustíme
v odpovídajícím množství destilované vody a doplníme po rysku. Přesnou koncentraci připraveného
roztoku je třeba zjistit standardizací.
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Postup standardizace roztoku 0,01 mol dm−3 Chelatonu 3
Do titrační baňky přidejte 10 ml ~ 0,01 mol dm−3 roztoku MgSO4, 5 ml Schwarzenbachova pufru a
malé množství indikátoru Erichromové černi T. Obsah titrační baňky následně nařeďte destilovanou
vodou na celkový objem cca 50 ml. Takto připravený vzorek titrujte odměrným roztokem Chelatonu 3 z červenofialové do modré barvy. Z průměrné spotřeby vypočtěte koncentraci roztoku Chelaton 3, kterou sdělíte soutěžícím.
Příprava ~0,01 mol dm−3 roztoku MgSO4 (pro standardizaci Chelatonu 3)
~0,01 mol dm−3 roztok MgSO4 se připravuje navážením přibližně přesně 2,46 g MgSO4·7H2O1,
rozpuštěním v destilované vodě a doplněním objemu na 1000 ml.
Příprava Schwarzenbachova pufru
Schwarzenbachův pufr se připravuje rozpuštěním 5,4 g NH4Cl v 35 ml 25% roztoku NH3 a doplněním do 1000 ml destilovanou vodou.
Příprava 0,05 mol dm−3 roztoku MgSO4 (~100 ml na studenta)
Navážíme přibližně přesně 6,16 g MgSO4·7H2O1 a převedeme kvantitativně do 500 ml odměrné
baňky. Naváženou pevnou látku rozpustíme ve vhodném množství destilované vody a poté doplníme po rysku. Přesnou koncentraci roztoku MgSO4 sdělte soutěžícím.
Roztok NH3 (1:4)
Smíchá se jeden objemový díl koncentrovaného roztoku amoniaku (25%) se čtyřmi objemovými
díly vody.

1

MgSO4·7H2O je základní látkou.
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