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1. ANALYTICKÁ CHEMIE

Analytická chemie je v¥dní disciplína zabývající se rozbory (analýzami) chemic-

kých látek a sm¥sí. Podle stanoveného cíle chemické analýzy se rozli²uje analýza

kvalitativní (ur£uje se, která látka je p°ítomna ve studovaném vzorku) a kvanti-

tativní (stanovuje se mnoºství p°ítomné konkrétní látky).

P°ed realizací samotné analýzy je zapot°ebí si p°ipravit zkoumaný vzorek. Je-li

sou£ástí n¥jaké sm¥si, musí se nejprve izolovat pomocí n¥které ze separa£ních me-

tod (nap°. �ltrace, destilace, extrakce, chromatogra�e, krystalizace, sublimace). Pro

analýzu se následn¥ pouºívá bu¤ ur£itá hmotnost látky (obvykle v p°ípad¥ pevných

látek) nebo její objem (obvykle v p°ípad¥ kapalin). V rámci chemické analýzy se £as-

to pouºívají analytické metody gravimetrické (váºková analýza) £i volumetrické

(odm¥rná analýza). V sou£asnosti se stále £ast¥ji vyuºívají instrumentální metody

(nap°. optické - spektrofotometrie, elektrochemické - potenciometrie aj.).

1.1 Kvalitativní analýza

Pomocí d·kazových reakcí je moºné prokazovat p°ítomnost nejr·zn¥j²ích kationt·,

aniont·, plyn· £i p°írodních látek (sacharid·, bílkovin, tuk·...). Pro d·kaz p°ítom-

nosti jednotlivých iont· se mohou pouºít nap°íklad skupinové reakce.

P°i sulfanových skupinových reakcích kationt· se rozd¥lují analyty do 5 t°íd podle

toho, zda se p°i postupném testování sráºí £i nikoliv n¥kterým z tzv. skupinových

£inidel. Obdobn¥ se na stejném principu rozd¥lují anionty do 3 t°íd. Tabulky 1.1 a

1.2 obsahují p°ehled t°íd kationt· a aniont· a odpovídajících skupinových £inidel.



Tab. 1.1 Analytické t°ídy kationt·

T°ída Skupinové £inidlo P°íklady kationt· dané t°ídy

kationt· zp·sobující vznik sraºeniny

1. HCl Ag+, Hg2+2 , Pb2+

2.A H2S + HCl Bi3+, Cu2+, Cd2+, Pb2+

2.B Na2S + NaOH As5+, Hg2+, Sb5+, Sn4+

3.A NaOH + Na2O2 Al3+, Cr3+, Zn2+

3.B H2S + NH3 Fe3+, Mn2+, Ni2+, Co2+

4. Na2CO3 Ca2+, Sr2+, Ba2+, Mg2+

5. (nesráºí se) Na+, K+, NH+
4 , Mg2+

Tab. 1.2 Analytické t°ídy aniont·

T°ída Skupinové £inidlo P°íklady aniont·

aniont· zp·sobující vznik sraºeniny dané t°ídy

1. Ba(NO3)2 SO2−
4 , SO2−

3 , S2O2−
3 , CrO2−

4 , Cr2O2−
7 ,

F−, HPO2−
4 , BO−

2 , CO
2−
3 , SiO2−

3

2. AgNO3 Cl−, Br−, I−, CN−, SCN−, S2−, NO−
2

3. (nesráºí se) NO−
3 , ClO

−
3 , ClO

−
4

Podle barvy vzniklé sraºeniny se dále ur£uje, o jaký ion se jedná, p°ípadn¥ se prová-

dí dal²í speci�cké reakce. Nap°íklad amonné kationty se dokazují reakcí s Nessle-

rovým £inidlem (K2[HgI4]) za vzniku béºové sraºeniny (p°i nízkých koncentracích

ºlutého roztoku):

NH+
4 + K2[HgI4] → [Hg(NH2)I] + 2 HI + 2 K+ + I−

Bílkoviny se dokazují pomocí biuretové reakce (prokazuje se p°ítomnost peptidové

vazby -CO-NH-) nebo xanthoproteinové reakce (prokazuje se p°ítomnost aroma-

tických aminokyselin). P°i biuretové reakci vytvá°í m¥¤naté kationty v zásaditém

prost°edí �alový komplex s peptidovou vazbou, zatímco v p°ípad¥ xanthoproteinové

reakce probíhá nitrace aromatického cyklu aminokyseliny tvo°ící bílkovinu.
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1.2 Kvantitativní analýza

Pro u£ení mnoºství p°ítomné chemické látky ve studovaném vzorku se vyuºívají

kvantitativní analytické metody (gravimetrické, volumetrické apod.).

1.2.1 Váºková analýza

P°i gravimetrii (váºkové analýze) se vychází z po£áte£ní hmotnosti studovaného

vzorku. Ten se následnými vhodn¥ zvolenými reakcemi p°evede na sraºeninu o zná-

mém sloºení, jejíº hmotnost je moºné p°esn¥ ur£it. Ze znalosti vy£íslené chemické

rovnice p°em¥ny výchozí látky na nový produkt je moºné vypo£ítat hmotnostní

zastoupení studované látky v p·vodním vzorku. Gravimetrie je £asov¥ náro£ná me-

toda, a tak se ve ²kolské praxi málo kdy provádí.

1.2.2 Odm¥rná analýza

Ve volumetrii (odm¥rné analýze) se pouºívá metoda zvaná titrace. P°i ní se nezná-

mý vzorek nechává reagovat s odm¥rným roztokem o známé koncentraci, která se

obvykle zji²´uje p°i tzv. standardizaci. Ze spot°ebovaného objemu odm¥rného roz-

toku v bod¥ ekvivalence, tj. p°i úplném zreagování výchozí látky, se ze znalosti

vy£íslené chemické rovnice titrace vypo£ítá obsah stanovované látky ve studovaném

vzorku. Bod ekvivalence se prokazuje pomocí r·zných indikátor· nebo instrumen-

tální techniky. Podle zp·sobu provedení titrace se rozli²uje:

- P°ímá titrace: ke stanovované látce se p°ímo p°idává odm¥rný roztok.

- Nep°ímá titrace: ke stanovované látce se p°idá nadbytek £inidla, p°i£emº se ná-

sledn¥ odm¥rným roztokem stanovuje mnoºství vzniklého produktu.

- Zp¥tná titrace: ke stanovované látce se p°idá nadbytek odm¥rného roztoku, p°i-

£emº se následn¥ stanovuje mnoºství p°ebyte£ného odm¥rného roztoku.
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Podle typu chemické reakce uskute£¬ované p°i titraci se rozli²uje:

- Acidobazická titrace: probíhá reakce mezi kyselinou a zásadou. Jestliºe je od-

m¥rným roztokem zásada, jedná se o alkalimetrii (alkalimetrickou titraci), v opa£ném

p°ípad¥ (je-li pouºitým odm¥rným roztokem kyselina) se jedná o acidimetrii (aci-

dometrickou titraci). Bod ekvivalence se obvykle indikuje pomocí acidobazických

indikátor· (nap°. fenolftalein, methyl£erve¬), nebo pH elektrody. Pro standardizaci

odm¥rného roztoku kyseliny se obvykle pouºívá známá naváºka tetraboritanu sodné-

ho Na2B4O7, zásada se standardizuje pomocí naváºky dihydrátu kyseliny ²´avelové

(COOH)2 · 2 H2O.

- Sráºecí titrace: p°i reakci vzniká sraºenina málo rozpustné (tém¥° nerozpustné)

slou£eniny. P°íkladem tohoto stanovení je argentometrie (argentometrická titrace),

p°i kterých se pouºívá jako odm¥rný roztok dusi£nan st°íbrný. Ten reaguje s chlori-

dy, bromidy a jodidy za vzniku sraºenin, které je moºné indikovat nap°íklad pomocí

�uoresceinu (stanovení dle Fajanse) £i chromanu draselného (stanovení dle Mohra).

Instrumentální stanovení bodu ekvivalence vyuºívá m¥°ení vodivosti (konduktome-

trii). Ta je nejniº²í v bod¥ ekvivalence a p°i nadbytku odm¥rného roztoku se zvy²uje.

- Redoxní titrace: p°i titraci dochází k oxida£n¥-reduk£ní reakci. Jejich nejznám¥j-

²ími p°íklady jsou manganometrie (manganometrická titrace) a jodometrie (jodome-

trická titrace). P°i manganometrii se za horka titruje vzorek v kyselém prost°edí (vy-

tvo°eném nej£ast¥ji pomocí H2SO4) odm¥rným roztokem manganistanu draselného.

Stanovovaný vzorek musí mít reduk£ní ú£inky, a tak zp·sobuje odbarvování �alo-

vých manganistanových aniont· MnO−
4 na bezbarvé manganaté Mn2+. Odm¥rným

roztokem p°i jodometrii je jodid draselný KI, pomocí kterého se stanovují slou£eniny

s oxida£ními ú£inky. Bod ekvivalence je indikován roztokem ²krobu, který zp·sobí

z�alov¥ní titrovaného roztoku v d·sledku vzniku jodu. Jodometrii lze provád¥t i ne-

p°ímo, kdy se p°idá nadbytek jodidu a stanovuje se vzniklý jod. Instrumentáln¥ se

p°i t¥chto titracích stanovuje bod ekvivalence redoxní (ORP) elektrodou.
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- Komplexotvorné reakce: p°i titraci vzniká komplexní slou£enina. Nejznám¥j²ím

p°íkladem je chelatometrie (chelatometrická titrace) pouºívaná pro stanovení n¥kte-

rých kov· - p°edev²ím ho°£íku a vápníku. Jako odm¥rný roztok se pouºívá Chelaton

3 (disodná s·l kyseliny ethylendiamin tetraoctové), který se stanovovanými kovy

vytvá°í v bazickém prost°edí komplexní cheláty. Bod ekvivalence se indikuje pomocí

metalochromních indikátor· (nap°. murexid, eriochrom£er¬ T).

1.3 Optické metody

Nejznám¥j²í optickou metodou kvantitativní analýzy je spektroskopie. P°i ní se stu-

duje chování látky p°i jejím vystavení p·sobení zá°ení r·zné vlnové délky. Podle

intervalu hodnot vlnové délky pouºitého zá°ení se rozli²uje:

- UV spektroskopie (ultra�alové zá°ení, 1 - 400 nm)

- VIS spektroskopie (viditelné sv¥tlo, 400 - 700 nm)

- IR spektroskopie (infra£ervené zá°ení, 700 nm - 1 mm)

Pro (UV-)VIS spektroskopii se pouºívá název spektrofotometrie. P°i ní se sta-

novuje mnoºství pohlceného zá°ení p°i pr·chodu studovaným vzorkem.

Veli£ina transmitance T udává podíl hodnoty intenzity zá°ení vystupujícího po

pr·chodu studovaným vzorkem, I a intenzity zá°ení I0, které do n¥j vstupovalo.

B¥ºn¥ se m¥°í veli£ina absorbance A, která je záporným dekadickým logaritmem

transmitance:

A = − log T = − log
I

I0

Podle Lambert-Beerova zákona je hodnota absorbance dána sou£inem koncent-

race studované látky, c, molárního absorp£ního koe�cientu této látky p°i dané vlnové

délce λ, ελ, a délce optického prost°edí (²í°ce kyvety) l:

A = c · ελ · l
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P°i realizaci m¥°ení hodnoty absorbance konkrétní látky p°i zvolené vlnové délce

λ (ελ = konst.) a v téºe kyvet¥ (l = konst.) je hodnota absorbance p°ímo úm¥rná

koncentraci studované látky. Ozna£í-li se konstanta úm¥rnosti jako k, pak platí:

A = k · c

Hodnota konstanty úm¥rnosti k se zji²´uje kalibra£ním m¥°ením hodnot absorbance

vzork· o známé koncentraci. Z hodnoty absorbance A vzorku o neznámé koncentraci

c ji pak lze vypo£ítat.

1.4 Vyhodnocování nam¥°ených dat

P°i provád¥ní chemických výpo£t· je nezbytné mít na pam¥ti pravidla pro po£ítání

s platnými £íslicemi. Tento po£et se stanovuje jako po£et cifer tvo°ících konkrétní

£íslo po£ínaje první nenulovou £íslicí, nap°íklad tedy:

12 2 platné £íslice 0,012 2 platné £íslice 12,0 3 platné £íslice

Výsledkem po£etních operací musí být vºdy £íslo, které má stejný po£et platných

£íslic jako ta vstupní hodnota (£íslo) s nejniº²ím po£tem platných £íslic, nap°íklad:

12,5 · 2,5 = 43, 75 = 44 0,25 · 76,5 = 19, 125 = 19 6,25 · 0,5 = 3, 125 = 3

P°i analýzách se provádí obvykle opakované m¥°ení stanovovaných hodnot. Ze zís-

kaných výsledk· xi se následn¥ ur£uje jejich aritmetický pr·m¥r x, rozptyl R a

sm¥rodatná odchylka s. Pro n nam¥°ených hodnot se uvedené veli£iny vypo£ítají:

Aritmetický pr·m¥r: x =
1

n

∑n
i=1 xi =

x1 + x2 + ...+ xn
n

Rozptyl: R =
1

n

∑n
i=1(xi − x)2 =

(x1 − x)2 + (x2 − x)2 + ...+ (xn − x)2

n

Sm¥rodatná odchylka: s =
√
R

Výsledek se pak zapisuje ve tvaru: x±R (s · 100%)
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2. ZÁKLADY PRÁCE V CHEMICKÉ LABORATO�I

P°i práci v chemické laborato°i je nezbytné dodrºovat její laboratorní °ád, který

ur£uje zásady bezpe£né práce, a postupovat podle striktn¥ daných postup·. Labo-

ratorní °ád je závazným pokynem pro práci v konkrétní chemické laborato°i. P°i

jeho tvorb¥ se vychází z £eské státní normy (�SN 01 8003). Ta ur£uje vybavenost

chemických laborato°í, pravidla pro skladování chemikálií a popisuje zásady bezpe£-

nosti p°í práci v laborato°i.

Chemické laborato°e by m¥ly být vybaveny chemicky odolnými pracovními stoly,

podlahou i sk°ín¥mi pro skladování chemikálií (d°ev¥né stoly a sk°ín¥ by nemusely

odolat nap°íklad p·sobení kyselin £i ho°ících látek). Obdobn¥ by m¥la být v labora-

to°i k dispozici chemicky odolná výlevka, která na rozdíl od umyvadla slouºí p°e-

váºn¥ k umývání laboratorních pom·cek a vylévání n¥kterých chemikálií. Samotné

umyvadlo pak má slouºit výhradn¥ k umývání rukou po práci. Pro likvidaci toxic-

kých látek, slou£enin obsahujících vzácné prvky £i organického odpadu se obvykle

pouºívají k tomu ur£ené kontejnery. Výhodou pro skladování n¥kterých chemikálií

a realizaci mén¥ bezpe£ných experiment· je p°ítomnost digesto°e v laborato°i.

V kaºdé chemické laborato°i by m¥ly být na viditelných a °ádn¥ ozna£ených mís-

tech situovány uzáv¥ry plynu, elekt°iny, vody a p°ípadn¥ dal²ích médií. V dostupné

vzdálenosti od chemické laborato°e musí být umíst¥na lékárni£ka. Laboranti by

m¥li mít k dispozici ochranné pom·cky (plá²´, brýle, rukavice, obli£ejový ²tít...).



2.1 Bezpe£nost práce

�áci jsou povinni:

a) pobývat v laborato°i výhradn¥ v p°ítomnosti odpov¥dné osoby (obvykle vyu£u-

jícího) a ve zdravotn¥ zp·sobilém stavu (v laborato°i by nem¥li pracovat nemocní

ºáci, t¥hotné dívky apod.)

b) postupovat podle p°edem p°edepsaných postup· práce,

c) pouºívat jen p°edepsané a £isté pom·cky a chemikálie,

d) udrºovat na svém pracovním míst¥ a v jeho okolí po°ádek a neopou²t¥t ho,

e) ve²keré pouºité pom·cky po práci °ádn¥ umýt a pouºité chemikálie likvidovat

podle pokyn· odpov¥dné osoby,

f) nekonzumovat v laborato°i ºádné potraviny, nápoje a nekou°it,

g) pouºívat ochranný od¥v (laboratorní plá²´) a ochranné pom·cky (rukavice, brý-

le...)

h) mít uschované své osobní v¥ci mimo pracovní prostor,

i) sundat si p°ed prací prstýnky, °etízky a sepnout vlasy,

j) umýt si po práci pe£liv¥ ruce mýdlem a osu²it si je,

k) hlásit ve²keré technické závody a nehody odpov¥dné osob¥,

l) respektovat pokyny odpov¥dné osoby.

První pomoc:

- p°i pot°ísn¥ní pokoºky: odstran¥ní od¥vu a oplach zasaºeného místa proudem vlaº-

né vody

- p°i zasaºení oka: výplach proudem vlaºné vody

- p°i poºití chemikálií: konzumace chladné vody po dou²cích

- p°i vdechnutí chemikálií: p°esun na £erstvý vzduch

- p°i popálení pokoºky: chlazení zasaºeného místa vlaºnou vodou, v p°ípad¥ popá-

lenin 3. stupn¥ sterilní krytí,

- p°i neo£ekávaných £i komplikovaných stavech: p°ivolání zdravotnické záchranné

sluºby (155, event. mezinárodní linka 112).
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2.2 Chemické veli£iny

Pro správnou práci v chemické laborato°i je nezbytné um¥t si vypo£ítat hmotnost vý-

chozí látky, pouºít vhodn¥ koncentrovaný roztok apod. Tento oddíl obsahuje p°ehled

nejd·leºit¥j²ích chemických veli£in, jejichº znalost je d·leºitá pro správn¥ provád¥ní

laboratorních úloh.

Relativní atomová hmotnost, Ar(X)

Ar(X) =
m(X)

mu

m(X) ... hmotnost atomu X

mu ... atomová hmotnostní konstanta mu = 1,660 540·10−27 kg

Atomová hmotnostní konstantamu udává 1/12 skute£né hmotnosti atomu nukli-

du uhlíku 12C.

Relativní atomová hmotnost je bezrozm¥rná veli£ina.

Relativní molekulová hmotnost, Mr(X)

Mr(X) =
m(X)

mu

m(X) ... hmotnost molekuly X

mu ... atomová hmotnostní konstanta mu = 1,660 540·10−27 kg

Hodnota relativní molekulové hmotnosti konkrétní molekuly se získá jako sou£et

relativních atomových hmotností v²ech atom·, které danou molekulu tvo°í.

Relativní molekulová hmotnost je bezrozm¥rná veli£ina.
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Látkové mnoºství, n

n =
N

NA

N ... po£et £ástic

NA ... Avogadrova konstanta NA = 6,022 142·1023 mol−1

Avogadrova konstanta udává skute£ný po£et £ástic obsaºených ve 12 g nukli-

du uhlíku 12C.

Základní jednotkou látkového mnoºství je mol.

Molární zlomek, x(A), a molární procento, x(A)(%)

x(A) = n(A)
n

x(A)(ppm)= n(A)
n
· 106 x(A)(ppb)= n(A)

n
· 109 x(A)(%) = n(A)

n
· 100%

n(A) ... látkové mnoºství £ástic látky A

n ... látkové mnoºství v²ech £ástic

Molární zlomek x(A) je bezrozm¥rná veli£ina, av²ak m·ºe být vyjád°en v jednotkách

ppm (parts per million), x(A)(ppm), £i ppb (parts per billion), x(A)(ppb).

Základní jednotkou molárního procenta, x(A)(%), je %.

Molární zlomek x(A) lze vyjád°it pomocí skute£ného po£tu £ástic:

x(A) =
n(A)

n
=

N(A)
NA

N
NA

=
N(A)

NA

· NA

N
=
N(A)

N
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Molární hmotnost, M(X)

M(X) =
m(X)

n

m(X) ... hmotnost látky X

n ... látkové mnoºství

Základní jednotkou molární hmotnosti je kg· mol−1. B¥ºn¥ji se pracuje s jednotkou

g· mol−1.

Hodnota molární hmotnosti konkrétní látky je totoºná jako hodnota její relativní

atomové (molekulové) hmotnosti.

Molární objem, Vm(X)

Vm(X) =
V (X)

n

V (X) ... objem látky X

n ... látkové mnoºství

Základní jednotkou molárního objemu je m3· mol−1.

Molární objem plynu je závislý na teplot¥ a tlaku, nikoliv na konkrétním plynu.

Tuto závislost lze odvodit ze stavové rovnice ideálního plynu:

p · V = n ·R · T ⇒ Vm =
V

n
=

R · T
p

p ... tlak plynu (v Pascalech)

V ... objem plynu (v m3)

n ... látkové mnoºství (v molech)

R ... univerzální plynová konstanta R = 8,314 472 J·K−1·mol−1

T ... termodynamická teplota (v Kelvinech)
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Molární koncentrace, c(X) (molarita, látková koncentrace)

c(X) =
n(X)

V

n ... látkové mnoºství látky X

V ... objem roztoku

Základní jednotkou molární koncentrace jemol·m−3. B¥ºn¥ji se pracuje s jednotkou

mol·dm−3 (téº mol·l−1 £i jen M).

Faktor odm¥rného roztoku f

f =
c

c0

c ... skute£ná koncentrace roztoku

c0 ... poºadovaná koncentrace roztoku

Faktor je bezrozm¥rná veli£ina.

Lambert·v-Beer·v zákon

A = c · ελ · l = −log
I

I0

A ... absorbance

c ... molární koncentrace

ελ ... molární absorp£ní koe�cient p°i vlnové délce λ (v L·mol−1·cm−1)

l ... délka optického prost°edí (tlou²´ka kyvety)

I ... intenzita výstupního zá°ení

Io ... intenzita vstupního zá°ení
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Molální koncentrace, cm(X) (molalita)

cm(X) =
n(X)

m

n(X) ... látkové mnoºství látky X

m ... hmotnost rozpou²t¥dla

Základní jednotkou molální koncentrace je mol·kg−1.

Hmotnostní koncentrace, ρ(A)

ρ(A) =
m(A)

V

m(A) ... hmotnost látky A

V ... objem roztoku

Základní jednotkou hmotnostní koncentrace je kg·m−3. Obvykle se pracuje s ji-

nými jednotkami, nap°íklad g·dm−3.

Molekulová koncentrace, C(A)

C(A) =
N(A)

V

N(A) ... po£et £ástic látky A

V ... objem roztoku

Základní jednotkou molekulové koncentrace je m−3.
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Hmotnostní zlomek, w(A), a hmotnostní procento w(A)(%)

w(A) = m(A)
m

w(A)(ppm)= m(A)
m
· 106 w(A)(ppb)= m(A)

m
· 109 w(A)(%) = m(A)

m
· 100%

m(A) ... hmotnost sloºky A

m ... celková hmotnost v²ech sloºek

Hmotnostní zlomek w(A) je bezrozm¥rná veli£ina, av²ak m·ºe být vyjád°en v jed-

notkách ppm (parts per million), w(A)(ppm), £i ppb (parts per billion), w(A)(ppb).

Základní jednotkou hmotnostního procenta, w(A)(%), je %.

Objemový zlomek, ϕ(A), a objemové procento ϕ(A)(%)

ϕ(A) = V (A)
V

ϕ(A)(ppm)= V (A)
V
· 106 ϕ(A)(ppb)= V (A)

V
· 109 ϕ(A)(%) = V (A)

V
· 100%

V (A) ... objem sloºky A

V ... celkový objem v²ech sloºek (p°ed smísením)

Objemový zlomek ϕ(A) je bezrozm¥rná veli£ina, av²ak m·ºe být vyjád°en v jed-

notkách ppm (parts per million), ϕ(A)(ppm), £i ppb (parts per billion), ϕ(A)(ppb).

Základní jednotkou objemového procenta, ϕ(A)(%), je %.

2.3 Laboratorní pom·cky a p°ístroje

V chemické laborato°i se obvykle pracuje s r·znými pom·ckami a p°ístroji. Následu-

jící strany obsahují p°ehled t¥ch nejd·leºit¥j²ích a nej£ast¥ji pouºívaných pom·cek

a p°ístroj·.
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1. zkumavka 21. míchací ty£inka 41. trojnoºka

2. odm¥rná zkumavka 22. chladi£ 42. sí´ka s keramickou vloºkou

3. kádinka 23. byreta 43. triangl

4. krystaliza£ní miska 24. d¥lená pipeta 44. stojan na zkumavky

5. hodinové sklo 25. ned¥lená pipeta 45. laboratorní stojan

6. ba¬ka 26. navaºovací lodi£ka 46. svorka

7. varná ba¬ka 27. váºenka 47. drºák

8. titra£ní ba¬ka 28. sklen¥ná vana 48. varný kruh

9. trojhrdlá ba¬ka 29. lihový kahan 49. drºák na zkumavky

10. frak£ní ba¬ka 30. exsikátor 50. �ltra£ní kruh

11. kuºelová ba¬ka 31. kyveta 51. Kopis´ se lºící

12. odsávací ba¬ka 32. indikátorová lahev 52. laboratorní kle²t¥

13. odm¥rná ba¬ka 33. reagen£ní láhev 53. pinzeta

14. promývací ba¬ka 34. prachovnice 54. topné hnízdo

15. odm¥rný válec 35. Kipp·v p°ístroj 55. magnetický mícha£ka

16. �ltra£ní nálevka 36. automatická pipeta 56. digitální váha

17. násypka 37. pipetovací balonek 57. ºíhací kelímek

18. nu£ s fritou 38. pipetovací nástavec 58. odpa°ovací miska

19. d¥licí nálevka 39. st°i£ka 59. t°ecí miska s tlou£kem

20. p°ikapávací nálevka 40. plynový kahan 60. Büchnerova nálevka
21



2.4 Laboratorní postupy

Tento oddíl obsahuje p°ehled, popis a pouºití nej£ast¥j²ích laboratorních postup·.

K váºení pevných látek a kapalin se pouºívají digitální váhy. �asto se pouºívají

p°edváºky nebo pro p°esn¥j²í váºení pevných látek analytické váhy. Na navaºovací

desku váhy se po jejím zapnutí poloºí �ltra£ní papír, který ji chrání p°ed zne£i²t¥ním

navaºovanou chemikálií. Poté se na ni umístí navaºovací lodi£ka (pro váºení pevných

látek) £i kádinka (pro váºení kapalin) a nam¥°ená hodnota hmotnosti se anuluje (po-

mocí tla£ítka "0", "T"£i "TARE"). Po této anulaci se jiº m·ºe na navaºovací lodi£ku

p°isypávat navaºovaná chemikálie, event. do kádinky p°ilévat navaºovaná kapalina.

ODM��OVÁNÍ KAPALIN A P�ÍPRAVA ROZTOK�

Pro odm¥°ování malého vzorku kapalin se pouºívají pipety. Jejími základními typy

jsou automatická, ned¥lená a d¥lená pipeta.

Automatická pipeta se volí p°edem dle poºadovaného odm¥°ovaného objemu. Po-

mocí jejího horního závitu a £íselníku se navolí poºadovaný objem a na zúºenou £ást

pipety se nasadí pipetovací ²pi£ka. Pipetování se provádí stisknutím horního závitu

do 1. zaráºky, pono°ením pipetovací ²pi£ky do odm¥°ované kapaliny a následným

povolením stisku. Úplným stisknutím závitu se vzorek kapaliny kompletn¥ vypustí.

Nikdy se nepokládá pipeta s nasazenou ²pi£kou, nebo´ by mohlo dojít k zate£ení

zbytk· po pipetování dovnit° automatické pipety.

Na ned¥lené a d¥lené pipety se vºdy nasazuje pro bezpe£nou práci pipetovací

balonek £i pipetovací nástavec. V p°ípad¥ d¥lené pipety se provádí nasávání pouze

pot°ebného objemu kapaliny. Objem nasáté kapaliny se ode£ítá vºdy na stupnici

umíst¥né v úrovní o£í tak, aby se poºadované hodnoty na stupnici dotýkal dolní me-

niskus kapaliny. Ned¥lené pipety obsahují rysku, která odpovídá objemu, na který

byla pipeta vyrobena.
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Pro více orienta£ní odm¥°ování objem· kapalin je moºné pouºít nap°íklad odm¥r-

nou zkumavku £i odm¥rný válec. Stupnice na st¥nách kádinek £i kuºelových ban¥k

bývají velmi orienta£ní.

Pro p°ípravu roztok· o zadané koncentraci se pouºívají odm¥rné ba¬ky. Naváºka

pevné látky se nejprve rozpustí v malém objemu rozpou²t¥dla v kádince. Tento roz-

tok se pomocí �ltra£ní nálevky p°elije do odm¥rné ba¬ky. Ve²keré zbytky roztoku

jsou z kádinky a �ltra£ní nálevky vypláchnuty rozpou²t¥dlem. To se p°idává násled-

n¥ do odm¥rné ba¬ky do doby, neº bude její hladina dosahovat p°i p°ímém o£ním

pohledu svým dolním meniskem úrovn¥ rysky.

ZAH�ÍVÁNÍ

Pro zah°ívání se v chemických laborato°ích vyuºívají topná hnízda £i kahany (lihový,

plynový).

Topná hnízda jsou elektrickým spot°ebi£em, pro zahájení zah°ívání je posta£u-

je zapojit do elektrické sít¥ a zapnout pomocí spína£e. Snadná je i manipulace s

lihovými kahany, u kterých posta£uje pouze zapálit knot. Zhasnutí kahanu se

provádí pomocí sklen¥ného klobou£ku kahanu. Tyto kahany jsou v²ak málo výh°ev-

né.

Plynové kahany se vºdy zapalují p°i uzav°eném p°ívodu vzduchu. Takto zapálený

kahan má nepr·hledný plápolavý plamen, který není p°íli² výh°evný. Otev°ením p°í-

vodu vzduchu do kahanu se stane plamen pr·hledným, více výh°evným a p°estane

plápolat. Ve chvílích, kdy se nutn¥ nepracuje s plynovým kahanem, av²ak bude je²t¥

pot°eba, uzavírá se p°ívod vzduchu, aby byl plamen kahanu lépe viditelný. Plynový

kahan se vºdy zhasíná po uzav°ení p°ívodu vzduchu uzav°ením p°ívodu plynu do n¥j.

Látky se obvykle zah°ívají ve zkumavce £i kádince. Tyto nádoby by nem¥ly ob-

sahovat více jak polovinu zah°ívané látky a v p°ípad¥ zkumavky by m¥lo její ústí
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sm¥°ovat do míst, kde nikdo nestojí.

SEPARA�NÍ METODY

Pro odd¥lování kapalin od pevných látek nerozpu²t¥ných v této kapalin¥ (suspen-

ze) se vyuºívá �ltrace. B¥ºná �ltrace vyuºívá aparaturu sloºenou z laboratorního

stojanu, �ltra£ního kruhu a �ltra£ní nálevky. V ní je vloºen �ltra£ní papír a pomo-

cí sklen¥né ty£inky se do ní nalévá �ltrovaná sm¥s. Kapalina protéká skrz �ltra£ní

papír do nádoby umíst¥né pod �ltra£ní nálevkou.

Obr. 2.1: Aparatura pro prostou �ltraci

Pro rychlej²í pr·b¥h �ltrace je moºné vyuºít skládaný papír, nebo �ltraci za sníºené-

ho tlaku. P°i ní je odsávací ba¬ka napojena na zdroj podtlaku (nap°. vodní výv¥vu)

a v její zátce je vsazena Büchnerova nálevka s �ltra£ním papírem nebo nu£ s fritou.

Podtlak zap°i£iní rychlej²í pr·b¥h �ltrace.

Destilace je metoda slouºící pro odd¥lování sloºek kapalné sm¥si, které se od sebe

odli²ují svými teplotami varu. Sm¥s kapalných sloºek se zah°ívá, p°i£emº dochází

nejprve k varu t¥kav¥j²í sloºky. Vznikající páry se následn¥ zkapal¬ují, £ímº se jed-

notlivé sloºky od sebe odd¥lují. Pro zabrání utajovanému varu se do varné ba¬ky

p°idávají varné kamínky.

Extrakce je separa£ní metoda, která se pouºívá pro odd¥lení sloºek sm¥si na zákla-

d¥ jejich rozdílné rozpustnosti v r·zných rozpou²t¥dlech.
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Obr. 2.2: Aparatura pro �ltraci za sníºeného tlaku

Chromatogra�e na tenké vrstv¥ vyuºívá rozdílné schopnosti sloºek sm¥si ne-

chat se uná²et £ásticemi rozpou²t¥dla. Pro její realizaci se £asto pouºívají alugra-

mové desti£ky, alternativn¥ �ltra£ní papír, jako stacionární fáze. Na tuto vrstvu se

nanese analyzovaná sm¥s a vrstva se nechá nasát zvoleným rozpou²t¥dlem (mobilní

fází). Postupn¥ dochází k odd¥lování jednotlivých sloºek sm¥si, které jsou uná²eny

mobilní fází.

Obr. 2.3: Aparatura pro chromatogra�i na tenké vrstv¥

TITRACE

Pro stanovování mnoºství analyzované látky ve vzorku je moºné vyuºít titraci. P°i

ní se provádí p°edem popsaná reakce analyzovaného vzorku s odm¥rným roztokem

dal²ího reaktantu. Ten se do titrované sm¥si p°idává do chvíle, neº je indikovatelný

bod ekvivalence. To je stav, kdy chemická reakce zcela prob¥hla a v titrovaném roz-

toku jiº není výchozí látka p°ítomna. Nástup bodu ekvivalence je moºné prokázat

pomocí r·zných indikátor· nebo m¥°icích p°ístroj·.
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Obr. 2.4: Aparatura pro titraci

2.5 Varovné symboly

V rámci jednotné evropské legislativy byla p°ijata piktogramová ozna£ování nebez-

pe£ných vlastností chemických látek pomocí symbol· umíst¥ných v £ervených £tver-

cích. Tyto symboly (znázorn¥né níºe) bývají uvedeny na lahvích s chemikáliemi a

s dal²ími informacemi jsou i sou£ástí p°íbalových leták· dodávaných k t¥mto látkám.

26



2.6 Práce s m¥°icími p°ístroji

Na trhu jsou dostupné m¥°ící p°ístroje r·zných zna£ek (Vernier, Pasco, NeuLog...)

a vlastností. Vzhledem k roz²í°ení p°ístroj· zna£ky Vernier jsou dále pouºita tato

za°ízení.

M¥°icí p°ístroje Vernier vyuºívají pro sb¥r dat bu¤ p°enosný datalogger (LabQuest

2), do kterého se p°ipojují jednotlivé senzory, nebo po£íta£ (stolní £i laptop) s nain-

stalovaným programem Logger Lite (bezplatná verze) £i Logger Pro (placená verze).

V rámci laboratorních úloh obsaºených v následující kapitole se vyuºívají násle-

dující m¥°icí p°ístroje:

- teplotní £idlo GO!Temp,

- £idlo kyselosti pH sensor,

- iontov¥ selektivní elektroda Calcium Ion-Selective Electrode,

- vodivostní elektroda Conductivity Probe,

- senzor oxida£n¥-reduk£ních potenciál· ORP Sensor,

- spektrofotometr SpectroVis Plus.

Pro p°ipojení £idla kyselosti, iontov¥ selektivní elektrody, vodivostní elektrody a

senzoru oxida£n¥ reduk£ních potenciál· k po£íta£i se nutn¥ pouºívá USB rozhraní

GO!Link.

Obr. 2.5: Ukázka dataloggeru LabQuest 2 se zapojeným teplotním £idlem.
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2.7 Chemický software

M¥°icí p°ístroje Vernier mohou být bu¤ p°ímo pomocí vlastního USB rozhraní ne-

bo dopl¬kového USB rozhraní GO!Link zapojeny k po£íta£i. Na n¥m musí být pro

sb¥r dat nainstalovaný bu¤ bezplatným program Logger Lite £i placený software

Logger Pro. Tyto verze se od sebe navzájem li²í p°edev²ím mnoºstvím nabízených

funkcí. Nap°íklad software Logger Lite nepodporuje n¥které senzory, nap°íklad £íta£

kapek, senzor radiace nebo mu chybí n¥které analytické nástroje. Pro dále popiso-

vanou práci je posta£ující pouºívání bezplatné verze programu Logger Lite.

Obr. 2.6: Ukázka programu Logger Lite p°i m¥°ení teploty

P°ed pouºitím pH elektrody, iontov¥ selektivní elektrody a spektrofotometru je za-

pot°ebí tyto p°ístroje zkalibrovat. To se provádí p°ímo v prost°edí program Logger

Lite. �eské návody pro kalibraci jednotlivých p°ístroj· jsou uvedeny p°ímo na o�-

ciálních stránkách t¥chto p°ístroj· www.vernier.cz.
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3. LABORATORNÍ ÚLOHY

Úloha £. 1: Extrakce a chromatogra�e rostlinných barviv

Úloha £. 2: Stanovení obsahu glukosy v tablet¥ hroznového cukru

Úloha £. 3: Stanovení obsahu alkoholu v destilátech

Úloha £. 4: Alkalimetrické stanovení kyselosti mléka

Úloha £. 5: Zp¥tné acidimetrické stanovení obsahu glyfosátu v herbicidu

Úloha £. 6: Stanovení obsahu vápníku a ho°£íku v minerální vod¥ a mléce

Úloha £. 7: Argentometrické stanovení obsahu soli v bramb·rkách

Úloha £. 8: P°ímé jodometrické stanovení si°i£itan· ve vín¥

Úloha £. 9: Nep°ímé jodometrické stanovení chlornan· v prost°edku Savo

Úloha £. 10: Manganometrické stanovení alkohol· v dezinfek£ním prost°edku



3.1 Extrakce a chromatogra�e rostlinných barviv

Úkol: Izolujte plastidová barviva z list· rostlin.

Princip:

Rostlinné bu¬ky obsahují ve svých plastidech a vakuolách r·zná barviva (pigmenty).

Barviva p°ítomná v plastidech bývají rozpustná v tucích (nazývají se lipochromy) a

mají fotosyntetickou £i ochrannou funkci. P°íkladem t¥chto barviv jsou zelené chlo-

rofyly, ºluté xantofyly £i £ervené karoteny. Ve vakuolách se nachází barviva, která se

£asto rozpou²tí ve vod¥ (hydrochromy). Ty chrání rostlinu p°ed UV zá°ení a d¥lají

rostlinu atraktivn¥j²í pro opylova£e. Mezi vakuolární barviva pat°í �avonoidy (an-

tokyaniy, �avonoly a �avony).

Pomocí nepolárního rozpou²t¥dla (acetonu) je moºné izolovat z list· rostlin plas-

tidová barviva. P°ed zahájením samotné extrakce je vhodné pouºité listy dokonale

vysu²it (nap°íklad pomocí uhli£itanu ho°e£natého MgCO3). Prom¥°ením spektra

získaného extraktu je moºné získat informace o p°ítomných rostlinných barvivech.

Extrakt rostlinných barviv je moºné pouºít pro izolaci jednotlivých plastidových

barviv. Za tímto ú£elem se vyuºívá kapalinová chromatogra�e, p°i které se jako

mobilní fáze pouºívá sm¥s benzínu, isopropanolu a nepatrného mnoºství vody. Vý-

sledkem jsou stopy cca 7 r·zných rostlinných barviv.

Barevnost látek je zaloºena na schopnosti jejich molekul absorbovat zá°ení r·zné

vlnové délky. Píky získaného spektra nám ukazují, jaké mnoºství zá°ení absorbují

molekuly barviva p°i r·zných vlnových délkách. Daná látka se pak ve skute£nosti

vyobrazuje v dopl¬kové barv¥, neº kterou nejvíce pohlcuje.
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Obr. 3.1: Kolá£ dopl¬kových barev - ty jsou znázorn¥ny st°edov¥ soum¥rn¥.

Pom·cky:

kádinka (100 mL), �ltra£ní nálevka, laboratorní stojan, �ltra£ní kruh, �ltra£ní papír,

n·ºky, t°ecí miska s tlou£kem, zkumavka, hodinové sklo, TLC desti£ka (alugram), au-

tomatická pipeta, pravítko, tuºka, spektrofotometr SpectroVis Plus, notebook s na-

instalovaným SW Logger Lite £i Logger Pro, sklen¥ná kyveta

Reagencie:

uhli£itan ho°e£natý MgCO3

aceton CH3COCH3

isopropanol CH3CH(OH)CH3

benzín

voda H2O

rostlinný materiál (listy, ²penát..)

Postup:

Do t°ecí misky se vloºí n¥kolik nast°íhaných kousk· rostlinného materiál· (±5x5 mm) a

p°isype se k nim lºi£ka uhli£itanu ho°e£natého MgCO3. K této sm¥si se p°ilívá za

neustálého t°ení aceton CH3COCH3 do doby, neº vznikne p°ibliºn¥ 5 mL extraktu.

Ten se následn¥ z�ltruje p°es skládaný papír do zkumavky. �ást �ltrátu se p°elije

do sklen¥né kyvety a prom¥°í se jeho spektrum.
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P°ipraví se TLC desti£ka (alugram) o takových rozm¥rech, aby ji bylo rozm¥rov¥

moºné vloºit do malé kádinky (100 mL). Pomocí tuºky se vyzna£í na desti£ce star-

tovní £ára ve vzdálenosti 2 cm od její spodní hrany. Pomocí automatické pipety se

nanese postupn¥ 5 kapek (po cca 1 µl) �ltrátu do st°edu této £áry, p°i£emº mezi

jednotlivými naneseními se nechá p°edchozí vzorek zaschnout.

Do malé kádinky se nalije cca 10 mL mobilní fáze (sm¥s benzínu, isopropanolu a

vody v objemovém pom¥ru 400:40:1). Následn¥ se vloºí do této kádinky TLC desti£-

ka (startovní £ára nesmí být pono°ena!), kádinka se zakryje hodinovým sklí£kem a

chromatogra�e se nechá voln¥ probíhat po dobu alespo¬ 15 minut.

Jakmile se za£ne nejvzdálen¥j²í vrstva barviva na desti£ce nacházet cca

1 cm od horního okraje desti£ky, vyjme se desti£ka z kádinky, zdokumen-

tuje se a zm¥°í se pomocí pravítka vzdálenosti jednotlivých stop od "star-

tovní £áry".

Nam¥°ené hodnoty:

Nákres spektra se zákresem odhadovaných spekter jednotlivých barviv:

Nákres výsledné alugramové desti£ky s ozna£ením jednotlivých skvrn:
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Nam¥°ené vzdálenosti jednotlivých skvrn od startovní £áry:

Vzdálenost £ela:

Reten£ní faktory jednotlivých skvrn:

Výpo£ty:

Strukturní vzorec a relativní molekulová hmotnost chlorofylu - chlorofylu A:

Strukturní vzorec a relativní molekulová hmotnost xanthofylu - luteinu:

Strukturní vzorec a relativní molekulová hmotnost karotenoidu - β-karotenu:

Souvislost mezi relativní molekulovou hmotností uvedených barviv a jejich umís-

t¥ním na TLC desti£ce:

Záv¥r:
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3.2 Stanovení obsahu glukosy v tablet¥ hroznového cukru

Úkol: Ur£ete hmotnostní procento glukosy v tablet¥ hroznového cukru

Princip:

Sacharidy jsou p°írodní látky, které lidský organismus vyuºívá jako okamºitý zdroj

energie. Základní strukturní jednotkou v²ech sacharid· je monosacharid (nap°. ri-

bosa, fruktosa, glukosa). Spojením více monosacharidových jednotek vznikají oli-

gosacharidy (nap°. disacharid sacharosa, laktosa, maltosa) aº polysacharidy (nap°.

²krob, celulosa, glykogen). Z chemického hlediska jsou sacharidy hydroxyaldosy a

hydroxyketosy. To znamená, ºe obsahují navázanou hydroxylovou (-OH) a karbony-

lovou skupinu (>C=O). P°ítomnost t¥chto skupin p°edur£uje reduk£ní schopnosti

n¥kterých sacharid·.

Redukujícím sacharidem je nap°íklad glukosa. Její molekula je schopna v zásaditém

prost°edí (OH−) redukovat m¥¤naté kationty Cu2+ na m¥¤né Cu+. Tato reakce se

projeví odbarvením modrého roztoku a vznikem oranºové sraºeniny.

P°idáním stejného mnoºství síranu m¥¤natého CuSO4 a hydroxidu sodného Na-

OH ke vzork·m glukosy o r·zných koncentracích je moºné p°ipravit vzorky, které

obsahují r·zné mnoºství nezreagovaného síranu m¥¤natého. Pomocí spektrofotome-

trie je moºné toto mnoºství ur£it a tentýº postup aplikovat i pro vzorek obsahující

neznámé mnoºství glukosy.

Pom·cky:

kuºelové ba¬ky (6x100 mL), kádinky (6x100 mL), ned¥lené pipety (1x10 mL, 1x25 mL),

odm¥rná ba¬ka (100 mL), pipetovací balonek, trojnoºka, sí´ka s keramickou vloºkou,

ch¬apka, �ltra£ní nálevka, �ltra£ní kruh, laboratorní stojan, �ltra£ní papír, digitální

váha, navaºovací lodi£ka, lºi£ka, spektrofotometr SpectroVis Plus, notebook s nain-

stalovaným SW Logger Lite/Logger Pro, kyveta
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Reagencie:

glukosa C6H12O6

síran m¥¤natý CuSO4 · 5 H2O (w(%) = 10 %)

hydroxid sodný NaOH (w(%) = 10 %)

tableta hroznového cukru

destilovaná voda H2O

Postup:

P°ipraví se 5 kuºelových ban¥k (100 mL) a do kaºdé z nich se naváºí glukosa o p°i-

bliºn¥ p°esné poºadované hmotnosti (viz tabulka níºe). Naváºka se rozpustí v cca

25 mL destilované vody. Pomocí ned¥lených pipet se do ban¥k dále p°idají uvedené

objemy 10 % roztok· síranu m¥¤natého CuSO4 a hydroxidu sodného NaOH.

�íslo Naváºka glukosy Objem roztoku síranu Objem hydroxidu sodného

ba¬ky C6H12O6 [g] m¥¤natého CuSO4 (mL) NaOH [mL]

1 1,00 25,0 10,0

2 0,75 25,0 10,0

3 0,50 25,0 10,0

4 0,25 25,0 10,0

5 - 25,0 10,0

Do t°ecí misky se vloºí 1 tableta hroznového cukru a rozet°e se. Z p°ipraveného

vzorku se odváºí p°ibliºn¥ p°esn¥ 0,75 g a tato naváºka se pomocí st°i£ky spláchne

destilovanou vodou do kuºelové ba¬ky (100 mL) rozpustí v cca 25 mL destilované

vody. Do ba¬ky se dále pomocí ned¥lených pipet p°idá po 25,0 mL síranu m¥¤na-

tého CuSO4 a 10,0 mL hydroxidu sodného NaOH.

Ba¬ky s p°ipravenými roztoky se postupn¥ umístí na sí´ku s keramickou vloºkou

poloºenou na trojnoºce a za p°íleºitostného míchání se zah°ívají. Tento proces se

vºdy ukon£í po 2 minutách varu kaºdého roztoku.
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Roztoky se po zah°ání nechají postupn¥ vychladnout a následn¥ se p°e�ltrují do

malých kádinek (100 mL). Ve²keré zbytky na �ltra£ním papí°e musí být promyty

destilovanou vodou. P°ed kaºdou �ltrací je pak nutné vym¥nit �ltra£ní papír a o£is-

tit �ltra£ní nálevku. Následn¥ se tyto �ltráty postupn¥ p°elívají do odm¥rné ba¬ky

(100 mL) a dopl¬ují destilovanou vodou po rysku.

U roztoku £íslo 1 se prom¥°í jeho spektrum a ode£te se hodnota jeho ab-

sorbance p°i té vlnové délce λ, kdy dosahuje nejvy²²ích hodnot. U dal²ích

roztok· 2-5 se prom¥°ením spektra ode£ítá jejích absorbance p°i vlnové

délce λ ur£ené m¥°ením roztoku £íslo 1. Ze získaných hodnot se sestrojí

graf závislosti absorbance na hmotnosti rozpu²t¥né glukosy a zobrazí se

rovnice regresní p°ímky této závislosti. Nakonec se p°i pouºité vlnové

délce zm¥°í hodnota absorbance roztoku obsahující vzorek hroznového

cukru.

Nam¥°ené hodnoty:

Naváºky glukosy [g]:

- 1. ba¬ka: - 2. ba¬ka: - 3. ba¬ka: - 4. ba¬ka: - 5. ba¬ka:

Naváºka hroznového cukru [g]:

Vlnová délka pro ode£et hodnot absorbance:

Nam¥°ené hodnoty absorbance:

- 1. ba¬ka: - 2. ba¬ka: - 3. ba¬ka: - 4. ba¬ka: - 5. ba¬ka:

- ba¬ka s hroznovým cukrem:

Chemické rovnice:

Reakce glukosy se síranem m¥¤natým a hydroxidem sodným:
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Související výpo£ty:

Hmotnost síranu m¥¤natého pot°ebného pro reakci s 1,00 g glukosy:

Hmotnost hydroxidu sodného pot°ebného pro reakci s 1,00 g glukosy:

Rovnice regresní p°ímky závislosti absorbance na hmotnosti obsaºené glukosy:

Hmotnost glukosy ve vzorku hroznového cukru [g]:

Hmotnostní procento glukosy v tablet¥ hroznového cukru [%]:

Záv¥r:
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3.3 Stanovení obsahu alkoholu v destilátech

Úkol: Zjist¥te sloºení produkt· frak£ní destilace sm¥si ethanolu a vody

Princip:

Destilace je separa£ní metoda, která se vyuºívá pro odd¥lování sloºek kapalné sm¥-

si na základ¥ jejich rozdílných teplot varu. P°i destilaci se sm¥s pozvolna zah°ívá,

p°i£emº vznikající plynná sm¥s je bohat²í na více t¥kavou sloºku. Ochlazením této

plynné sm¥si dochází k jejímu zkapal¬ování. Destilace se pr·myslov¥ vyuºívá na-

p°íklad p°i zpracování ropy £i výrob¥ plyn· (dusíku, kyslíku, vzácných plyn·...) ze

zkapaln¥ného vzduchu.

Obr. 3.2: Destila£ní aparatura

P°i destilaci sm¥si ethanolu C2H5OH (t. v. 78,4 o C) a vody H2O (t. v. 100 ◦C)

p°echází do plynné fáze nejprve sm¥s obsahující v¥t²í podíl ethanolu (ten má niº²í

teplotu varu - je t¥kav¥j²í). P°i jímání frakcí této destilace se pak u nich postupn¥

zvy²uje obsah vodné sloºky nad ethanolovou.
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Index lomu n je bezrozm¥rná veli£ina popisující intenzitu ²í°ení sv¥tla v látkách.

Absolutní index lomu udává pom¥r rychlosti ²í°ení sv¥tla ve studovaném prost°edí

k rychlosti ²í°ení sv¥tla ve vakuu c. Obecn¥ platí, ºe hodnota absolutního indexu

lomu se zvy²uje s rostoucím zahu²t¥ním £ástic ve struktu°e studované látky. Index

lomu je závislý na teplot¥. Pomocí hodnoty indexu lomu sm¥si ethanolu a vody je

moºné ur£it p°ibliºné sloºení této sm¥si.

Pom·cky:

destila£ní aparatura, odm¥rná zkumavka, zkumavky (10 ks), stojánek na zkumavky,

kádinka (100 mL), Pasteurova pipeta, varné kamínky, refraktometr, buni£ina, senzor

teploty Go!Temp, notebook s nainstalovaným programem Logger Lite £i Logger Pro

Reagencie:

ethanol C2H5OH

destilovaná voda H2O

vzorek sm¥si ethanolu CH3CH2OH a vody H2O (ϕ(EtOH)(%) = 37,5 %)

Postup:

S vyuºitím odm¥rné zkumavky se p°ipraví sm¥si ethanolu a vody dle zadané tabul-

ky. P°ipravené vzorky se postupn¥ p°elívají do samostatných zkumavek. P°ipravené

vzorky se postupn¥ pomocí Pasteurovy pipety p°ená²í na senzor refraktometru, p°i-

£emº mezi jednotlivými m¥°eními se tento senzor otírá buni£inou a index lomu se

vºdy m¥°í aº u t°etího nasátého vzorku (p°edchozí dv¥ nasátí se kv·li vy£i²t¥ní pi-

pety vypou²tí do kádinky). Sou£asn¥ se prom¥°í i indexy lomu £istého ethanolu a

vody.
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Tab. 3.1: Sloºení vzork· sm¥sí ethanolu a vody (dopl¬te poslední 2 sloupce)

�íslo Objem ethanolu Objem vody ϕ(EtOH)(%) Index lomu n

vzorku C2H5OH [mL] H2O [mL]

1. 1 9

2. 2 8

3. 3 7

4. 4 6

5. 5 5

6. 6 4

7. 7 3

8. 8 2

9. 9 1

Do varné ba¬ky destila£ní aparatury se nalije vzorek 100 mL sm¥si ethanolu a vody

a p°idají k n¥mu alespo¬ 3 varné kamínky. Do zátky se umístí senzor teploty, který

prost°ednictvím USB rozhraní propojí s notebookem s nainstalovaným programem

Logger Lite £i Logger Pro. Po otev°ení p°ívodu vody do chladi£e se zahájí destilace.

Destilát se jímá po 5 mL do odm¥rné zkumavky, p°i£emº se zapisují intervaly hod-

not teploty, v jakých byly jednotlivé frakce najímány. Po kaºdém najímání 5 mL

destilátu se tento výt¥ºek p°elije do b¥ºné zkumavky a ihned se odm¥rná zkumav-

ka pouºívá pro jímání dal²ích frakcí. Malou kádinku je moºné pouºít pro p°ípad

ukápnutí destilátu v okamºiku, kdy se provádí p°elití frakce z odm¥rné zkumavky

do b¥ºné zkumavky.

Pomocí refraktometru se prom¥°í hodnoty indexy lomu jednotlivých frak-

cí. Pro p°enos vzorku na senzor se pouºívá Pasteurova pipeta a mezi

jednotlivými m¥°eními se tento senzor vºdy ot°e buni£inou.
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Nam¥°ené hodnoty:

Index lomu ethanolu C2H5OH:

Index lomu destilované vody H2O:

Hodnoty indexu lomu a intervaly teplot, ve kterých byly izolovány jednotlivé frakce:

�íslo fáze Interval hodnot teploty p°i jímání fáze t [◦C] Index lomu n

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Výpo£ty:

�íslo frakce obsahující p°ibliºn¥:

a) ϕ(EtOH)(%) = 0 %:

b) ϕ(EtOH)(%) = 25 %:

c) ϕ(EtOH)(%) = 50 %:

d) ϕ(EtOH)(%) = 75 %:

e) ϕ(EtOH)(%) = 100 %:

Záv¥r:
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3.4 Alkalimetrické stanovení kyselosti mléka

Úkol: Stanovte kyselost mléka ve stupních Soxhlet-Henkela

Princip:

Mléko je produktem mlé£ných ºláz samic savc·. Producentem mléka jsou tedy r·zná

zví°ata (krávy, ovce, kozy, velbloudi...) i lidé. Hlavní sloºkou mléka je voda (p°ibliº-

n¥ 87,5 %), zbytek tvo°í su²ina (cca 12,5 %) sloºená p°edev²ím z mlé£ného tuku,

bílkovin, mlé£ného cukru a dal²ích anorganických solí a organických látek.

Oxidací mlé£ného cukru (laktosy) vzniká kyselina mlé£ná, která je jednou z látek

zp·sobujících kyselost mléka. Jak mléko stárne, vzniká £ím dál více kyseliny mlé£né,

a tak je mléko kyselej²í. To vysv¥tluje, pro£ je kyselost mléka jedním z ukazatel·

jeho £erstvosti a potaºmo i zdravotní nezávadnosti.

Pro zji²t¥ní kyselosti mléka se £asto vyuºívá Soxhlet-Henkelova metoda, p°i které

se vzorek 50 mL mléka titruje 0,25M roztokem hydroxidu sodného NaOH (provádí

se alkalimetrická titrace - alkalimetrie). Výsledná kyselost mléka se následn¥ vyja-

d°uje ve stupních Soxhlet-Henkela (◦SH) a její hodnota je dvojnásobkem spot°eby

roztoku hydroxidu sodného NaOH vyjád°ené v mililitrech. Rovnováºný stav (bod

ekvivalence) je moºné zjistit z grafu závislosti hodnoty pH titrované sm¥si na spo-

t°eb¥ (objemu) odm¥rného roztoku hydroxidu sodného NaOH. Tabulka níºe uvádí,

jaké stavy kyselosti mléka charakterizují jednotlivé stupn¥ Soxhlet-Henkela.

Tab. 3.2: Stavy kyselosti mléka p°i r·zných hodnotách stup¬· Soxhlet-Henkela

◦SH Kyselost mléka ◦SH Kyselost mléka

<7 £erstvé mléko 10 kysající mléko

8 mléko v inkuba£ním stádiu 11 siln¥ kysající mléko

9 mírn¥ kyselé mléko >12 kyselé mléko
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Roztok hydroxidu sodného pouºívaný pro titraci se p°ipravuje rozpu²t¥ním pevných

peci£ek této látky. Jelikoº tyto peci£ky p°i skladování na sebe velmi ochotn¥ váºou

vzdu²nou vlhkost (H2O) a oxid uhli£itý CO2, je zapot°ebí p°ipravený roztok p°ed

pouºitím standardizovat, aby byla jasná jeho koncentrace.

Standardizace p°ipraveného roztoku hydroxidu sodného se provádí tak, ºe se ním

titruje roztok obsahující rozpu²t¥nou kyselinu ²´avelovou (COOH)2 o známé hmot-

nosti. Titrace se provádí v p°ítomnosti acidobazického indikátoru methyloranºi do

zm¥ny barvy z £ervené na oranºovou. V tomto okamºiku (v bod¥ ekvivalence p°i

standardizaci) se do reak£ní sm¥si p°idá 10,0 mL 20% roztoku chloridu vápenatého

CaCl2 a v titraci se pokra£uje do op¥tovné zm¥ny barvy na oranºovou.

Pom·cky:

titra£ní ba¬ky (3x250 mL), byreta (25 mL), svorka, drºák, laboratorní stojan, lºí-

ce, digitální váha, navaºovací lodi£ka, �ltra£ní papír, st°i£ka s destilovanou vodou,

odm¥rná ba¬ka (100 mL), kádinky (2x100 mL), �ltra£ní nálevka, sklen¥ná ty£inka,

ned¥lená pipeta (50 mL), odm¥rný válec (10 mL), pipetovací nástavec, magnetic-

ké míchadlo, magnetická mícha£ka, pH elektroda (PH Sensor), USB rozhraní (GO!

Link), notebook s nainstalovaným programem Logger Lite £i Logger Pro

Reagencie:

hydroxid sodný NaOH

kyselina ²´avelová, dihydrát (COOH)2 · 2 H2O

chlorid vápenatý CaCl2 (w(%) = 20 %)

methyloranº

vzorek mléka

destilovaná voda H2O
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Postup:

Na digitální váze se naváºí p°ibliºn¥ 1 g hydroxidu sodného NaOH. Naváºka se po-

mocí st°i£ky s destilovanou vodou spláchne z navaºovací lodi£ky do malé kádinky

(100 mL) a rozpustí v cca 25 mL destilované vody. P°ipravený roztok se skrz �ltra£ní

nálevku p°elije do odm¥rné ba¬ky o objemu 100 mL a její objem doplní destilovanou

vodou po rysku.

Na digitální váze se postupn¥ p°ipraví 3 naváºky dihydrátu kyseliny ²´avelové o p°i-

bliºn¥ p°esné hmotnosti 0,25 g. P°ipravené naváºky se postupn¥ pomocí st°i£ky

s destilovanou vodou spláchnou do titra£ních ban¥k a doplní destilovanou vodou na

p°ibliºný objem 50 mL. Do kaºdé titra£ní ba¬ky se p°idá 5 kapek methyloranºe.

Pomocí svorky a drºáku se k laboratornímu stojanu p°ipevní byreta, která se naplní

roztokem hydroxidu sodného NaOH. Tímto roztokem se titruje p°ipravený roztok

kyseliny ²´avelové do zm¥ny barvy reak£ní sm¥si z £ervené na oranºovou. Poté se

k n¥mu p°ilije cca 10 mL 20% roztoku chloridu vápenatého CaCl2 a v titraci se po-

kra£uje do op¥tovné zm¥ny barvy titra£ní sm¥si na oranºovou. Ze stupnice byrety se

ode£te spot°eba odm¥rného roztoku hydroxidu sodného NaOH a celý tento postup

se opakuje i pro dal²í 2 p°ipravené roztoky kyseliny ²´avelové (COOH)2.

Ned¥lenou pipetou se do kádinky (100 mL) napipetuje 50 mL vzorku mléka. pH

elektroda se po kalibraci p°ipevní k laboratornímu stojanu tak, aby byla pono°ena

do vzorku mléka, av²ak byla nad úrovní míchadélka. Poté se pH elektroda zapojí

pomocí USB rozhraní k notebooku. Kádinka se vzorkem mléka se umístí na magne-

tickou mícha£ku a za£ne se titrovat roztokem hydroxidu sodného NaOH.

Titrace se provádí za neustálého míchání titrované sm¥si a záznamenávají

se nam¥°ené hodnoty pH po p°idání kaºdých cca 0,2 mL odm¥rného roz-

toku hydroxidu sodného NaOH. Titrace se ukon£í po nam¥°ení 5. hodnoty

po výrazn¥j²ím nár·stu hodnoty pH titrované sm¥si.
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Nam¥°ené hodnoty:

Naváºka hydroxidu sodného NaOH [g]:

Naváºka dihydrátu kyseliny ²´av¥lové (COOH)2 [g]:

1. naváºka 2. naváºka 3. naváºka

Spot°eba odm¥rného roztoku hydroxidu sodného NaOH p°i titraci roztoku p°ipra-

veného z naváºky dihydrátu kyseliny ²´avelové (COOH)2 · 2 H2O [mL]:

1. spot°eba 2. spot°eba 3. spot°eba

Spot°eba odm¥rného roztoku hydroxidu sodného NaOH p°i titraci mléka v bod¥

ekvivalence [mL]:

Chemické rovnice:

Reakce hydroxidu sodného s kyselinou ²´avelovou:

Reakce kyseliny ²´avelové s chloridem vápenatým:

Reakce hydroxidu sodného s produktem p°edchozí reakce:

Reakce kyseliny mlé£né s hydroxidem sodným:

Související výpo£ty:

Koncentrace odm¥rného roztoku hydroxidu sodného NaOH zji²t¥ná [mol/l]:

1. standardizace 2. standardizace 3. standardizace

Pr·m¥rná hodnota koncentrace odm¥rného roztoku hydroxidu sodného NaOH [mol/l]:

Faktor p°ipraveného odm¥rného roztoku hydroxidu sodného NaOH:

Kyselost mléka [◦SH]:

Stav mléka (dle Tabulky 2.1):

Záv¥r:
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3.5 Zp¥tné acidimetrické stanovení obsahu glyfosátu v herbicidu

Úkol: Ur£ete hmotnostní koncentraci glyfosátu v p°ípravku herbicidu

Princip:

Glyfosát je herbicid pouºívaný pro hubení plevel·, které konkurují zem¥d¥lským

plodinám. Molekula glyfosátu je z chemického hlediska sekundárním aminem, jehoº

jeden uhlovodíkový zbytek je dvouuhlíkatý a obsahuje karboxylovou skupinu, za-

tímco druhý uhlovodíkový zbytek je jednouhlíkatý a je na n¥j dále navázán zbytek

kyseliny trihydrogenfosfore£né.

Obr. 3.3: Molekula glyfosátu.

V závislosti na pH prost°edí se molekula glyfosátu vyskytuje v r·zných disocia£ních

stavech. Reakcí molekuly glyfosátu s hydroxidem sodným je moºné postupn¥ nechat

od²t¥pit první proton z -OH skupiny fosfátu, proton -OH skupiny karboxylové sku-

piny, proton z druhé -OH skupiny fosfátu a nakonec proton z aminoskupiny.

Obr. 3.4: Disociace glyfosátu
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Zp¥tnou titrací je moºné stanovit nadbyte£ný hydroxid sodný, a tak vypo£ítat obsah

glyfosátu v testovaném vzorku. Za tímto ú£elem je t°eba v¥d¥t, kolik proton· se od-

²t¥pilo p°idáním hydroxidu sodného. Proto se zp¥tná titrace provádí ekvimolárním

mnoºstvím kyseliny chlorovodíkové (k hydroxidu sodnému) a hledaný po£et proton·

se zjistí jako po£et bod· ekvivalence na titra£ní k°ivce. Pro standardizaci odm¥rného

rozotku kyseliny chlorovodíkové se pouºívá dekahydrát tetraboritanu sodného.

Pom·cky:

kádinka (250 mL), byreta (25 mL), ned¥lená pipeta (1 mL), titra£ní ba¬ka (250 mL),

odm¥rná ba¬ka (100 mL), odm¥rný válec (10 mL), svorka, drºák, laboratorní stojan,

magnetická mícha£ka, míchadlo, digitální váha, �ltra£ní papír, lºíce, pH elektroda

(PH Sensor), USB rozhraní (GO! Link), notebook s nainstalovnaým programem Lo-

gger Lite £i Logger Pro

Reagencie:

kyselina chlorovodíková HCl (c = 0,50 mol·L−1)

hydroxid sodný NaOH

tetraboritan sodný dekahydrát Na2B4O7 · 10 H2O

p°ípravek Dominator (obsahuje glyfosát)

methyl£erve¬

destilovaná voda H2O

Postup:

Na digitální váze se naváºí p°ibliºn¥ p°esn¥ 1,90 g dekahydrátu tetraboritanu sodné-

ho Na2B4O7 · 10 H2O a tato naváºka se destilovanou vodou kvantitativn¥ p°evede do

titra£ní ba¬ky (250 mL) a její obsah se doplní na p°ibliºný objem 50 mL. Do p°ipra-

veného roztoku se p°idá 5 kapek methyl£erveni. Pomocí svorky a drºáku se upevní

byreta k laboratornímu stojanu a naplní se 0,50M roztokem kyseliny chlorovodíkové

HCl. Obsah titra£ní ba¬ky se titruje odm¥rným roztokem kyseliny chlorovodíkové

do zm¥ny barvy na £ervenou.
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Pomocí ned¥lené pipety se do kádinky napipetuje 1 mL p°ípravku Dominator a p°i-

dá se k n¥mu p°ibliºn¥ 50 mL destilované vody. Kádinka se umístí na magnetickou

mícha£ku, vloºí se do ní míchadlo a zkalibrovaná pH elektroda. Zaznamená se hod-

nota pH tohoto roztoku.

Na digitální váze se odváºí p°ibliºn¥ 0,4 g hydroxidu sodného NaOH a tato na-

váºka se p°idá do kádinky s roztokem p°ípravku Dominator. Za neustálého míchání

se nechá hydroxid sodný kompletn¥ rozpustit.

P°ipravený roztok se titruje pomocí odm¥rného roztoku kyseliny chlo-

rovodíkové, p°i£emº se zaznamenává hodnota pH p°i spot°eb¥ kaºdých

0,2 mL odm¥rného roztoku. Titrace se ukon£í ve chvíli, kdy bude pH

roztoku v kádince mít stejnou hodnotu, jako p°ed p°idáním hydroxidu

sodného.

Nam¥°ené hodnoty:

Naváºka dekahydrátu tetraboritanu sodného Na2B4O7 · 10 H2O [g]:

Spot°eba odm¥rného roztoku kyseliny chlorovodíkové HCl p°i titraci dekahydrátu

tetraboritanu sodného Na2B4O7 · 10 H2O [mL]:

Hodnota pH roztoku glyfosátu p°ed p°idáním hydroxidu sodného:

Naváºka hydroxidu sodného NaOH [g]:

Spot°eba odm¥rného roztoku kyseliny chlorovodíkové HCl p°i titraci roztoku gly-

fosátu a hydroxidu sodného NaOH do 1. bodu ekvivalence [mL]:

Po£et bod· ekvivalence:
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Chemické rovnice:

Reakce tetraboritanu sodného s kyselinou chlorovodíkovou:

Výpo£ty:

Molární koncentrace odm¥rného roztoku kyseliny chlorovodíkové HCl [mol·L−1]:

Faktor odm¥rného roztoku kyseliny chlorovodíkové HCl:

Hmotnost glyfosátu v titrovaném roztoku [mg]:

Hmotnostní koncentrace glyfosátu v prost°edku Dominator [g·L−1]:

Záv¥r:
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3.6 Stanovení obsahu vápníku a ho°£íku v minerální vod¥ a mléce

Úkol: Stanovte hmotnostní koncentraci vápníku a ho°£íku v minerální vod¥ a mléce

Princip:

Vápník je významným biogenním prvkem, který je sou£ástí kostí a zub·. Tento

prvek je d·leºitý pro správnou £innost sval·, vedení nervových vzruch·, regulaci sr-

de£ního rytmu £i sráºení krve. Proto je ºádoucí jeho p°ítomnost v p°ijímané potrav¥.

Ve v¥t²ím mnoºství v²ak m·ºe zp·sobovat aº vznik ledvinových kamen·.

Jedním z významných ukazatel· kvality vody je její tvrdost. Tvrdá voda m·ºe zp·-

sobovat vznik vodního kamene a není p°íli² vhodná ke konzumaci. Významnými

£initeli tvrdosti vody jsou slou£eniny ho°e£naté a vápenaté.

Spole£né stanovení ho°£íku a vápníku ve studovaném vzorku lze provést pomocí

chelatometrické titrace (chelatometrie). Ta je p°íkladem komplexotvorné reakce, p°i

které vzniká komplexní slou£enina (obecn¥ "komplex"), jejíº p°ítomnost lze indiko-

vat pomocí r·zných indikátor·.

Odm¥rným roztokem p°i chelatometrii je Chelaton III (Na2H2Y), který je z che-

mického hlediska disodnou solí kyseliny ethylendiamintetraoctové (H4Y, EDTA).

Ve vodném roztoku probíhá disociace Chelatonu III za vzniku kationt· sodných

Na+ a aniont· ethylendiamintetraoctových H2Y2− podle rovnice:

Na2H2Y → 2 Na+ + H2Y2−

Anionty ethylendiamintetraoctové H2Y2− reagují s kationty r·zných kov· (ho°£íku,

vápníku, zinku, olova,...) za vzniku komplexních slou£enin zvaných cheláty. Tato

reakce probíhá v molárním pom¥ru 1:1 a uvol¬ují se p°i ní protony H+, nap°íklad:

Ca2+ + H2Y2− → CaY2− + 2 H+
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Uvol¬ující se protony H+ by zp·sobovaly rozklad vznikajícího chelátu, a proto se

musí zajistit zásadité pH titrované sm¥si pomocí pufru. Vznik chelátu se prokazuje

pomocí metalochromních indikátor· (murexid, eriochrom£er¬ T,...). Tyto indikátory

se totiº chovají jako ligandy a vytvá°í s kationty zji²´ovaných prvk· barevné kom-

plexy. Komplexy metalochromních indikátor· s uvedenými kovy jsou mén¥ stálé, neº

cheláty t¥chto kov·, a tak v p°ídavku Chelatonu III vytvá°í stanovované kationty

primárn¥ komplexy práv¥ s Chelatonem III. To se projeví zm¥nou barvy indikátoru.

Stanovení obsahu kationt· ho°e£natých Mg2+ a vápenatých Ca2+ se provádí pomocí

chelatometrické titrace v prost°edí Schwarzenbachova pufru (pH = 10) na indikátor

eriochrom£er¬ T, který v bod¥ ekvivalence zm¥ní barvu z £ervené na modrou.

Selektivní stanovení vápníku je moºné provést po zalkalizování titrovaného rozto-

ku hydroxidem sodným na indikátor murexid. Ten se v bod¥ ekvivalence zbarví z

oranºovo£ervené na £erveno�alovou. Jinou moºností zji²t¥ní koncentrace vápenatých

kationt· je vyuºití iontov¥ selektivní elektrody. Ta se musí vºdy p°ed zahájením m¥-

°ení zkalibrovat pomocí roztok· vápenatých solí o známých koncentracích. Následn¥

ji je moºné pouºít pro p°ímé zji²t¥ní hmotnostní koncentrace vápenatých kationt·

ve studovaném vzorku.

Pom·cky:

titra£ní ba¬ky (2x250 mL), kádinky (2x100 mL), odm¥rná ba¬ka (100 mL), ned¥le-

ná pipeta (50 mL), pipetovací balonek, byreta (25 mL), laboratorní stojan, svorka,

drºák, magnetická mícha£ka, magnetické míchadlo, �ltra£ní nálevka, lºíce, digitální

váha, �ltra£ní papír, navaºovací lodi£ka, iontov¥ selektivní elektroda (Calcium Ion-

Selective Electrode), USB rozhraní Go!Link, notebook s nainstalovaným programem

Logger Lite £i Logger Pro
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Reagencie:

Chelaton III

Schwarzenbach·v pufr (NH3 + NH4Cl, pH = 10)

Eriochrom£er¬ T

vzorek mléka a minerální vody Magnesia

destilovaná voda H2O

Postup:

Na digitální váze se naváºí cca p°esn¥ 3,80 g Chelatonu III a tato naváºka se rozpustí

v malé kádince (100 mL) v p°ibliºném objemu 50 mL destilované vody. P°ipravený

roztok se kvantitativn¥ p°elije do odm¥rné ba¬ky (100 mL) a její obsah se doplní

destilovanou vodou po rysku. Následn¥ se tímto roztokem naplní byreta.

Pomocí ned¥lené pipety se do 2 titra£ních ban¥k napipetuje po 50 mL vzorku mléka

a minerální vody Magnesia. Pomocí iontov¥ selektivní elektrody se po její kalib-

raci zm¥°í hmotnostní koncentrace vápenatých iont· ve vzorku mléka a minerální

vody Magnesia, p°i£emº se mezi jednotlivými m¥°eními opláchne sonda elektrody

destilovanou vodou a osu²í buni£inou. Do kaºdé ba¬ky se následn¥ p°ilije cca 5 mL

Schwarzenbachova pufru a p°idá eriochrom£er¬ T. Roztoky se zabarví vínov¥ £erve-

n¥.

Titrace se provádí za neustálého míchání titrované sm¥si a do zm¥ny

barvy z vínov¥ £ervené na modrou.

Nam¥°ené hodnoty:

Naváºka Chelatonu III [g]:

Hmotnostní koncentrace vápenatých iont· ve vzorku mléka [mg·L−1]:

Hmotnostní koncentrace vápenatých iont· ve vzorku minerální vody Magnesia [mg·L−1]:
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Spot°eba odm¥rného roztoku Chelatonu III p°i titraci mléka [mL]:

Spot°eba odm¥rného roztoku Chelatonu III p°i titraci minerální vody [mL]:

Výpo£ty:

Molární koncentrace odm¥rného roztoku Chelatonu III [mol·L−1]:

Látkové mnoºství vápníku a ho°£íku v mléce:

Látkové mnoºství vápníku a ho°£íku v minerální vod¥:

Hmotnostní koncentrace vápníku [mg·L−1]:

a) v mléce: b) v minerální vod¥:

Hmotnostní koncentrace ho°£íku [mg·L−1]:

a) v mléce: b) v minerální vod¥:

Záv¥r:
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3.7 Argentometrické stanovení obsahu soli v bramb·rkách

Úkol: Ur£ete hmotnostní procento soli v bramb·rkách

Princip:

Jednotlivé chemické slou£eniny se od sebe odli²ují mimo jiné svojí rozpustností ve vo-

d¥. Zatímco n¥které se v ní rozpou²tí velmi dob°e (nap°íklad cukr C12H22O11), n¥kte-

ré tém¥° v·bec (nap°íklad vápenec CaCO3). Ve vod¥ omezen¥ rozpustné slou£eniny

mohou vznikat p°i n¥kterých chemických reakcích, ve kterých jsou výchozími látka-

mi slou£eniny dob°e rozpustné ve vod¥. Tyto reakce se nazývají jako sráºecí, nebo´

omezen¥ rozpustná slou£enina p°i nich vzniká ve form¥ sraºeniny. Této skute£nosti

je moºné vyuºít v analytické chemii.

Chlorid sodný NaCl (kuchy¬ská s·l) je ve vod¥ velmi dob°e rozpustný, obdobn¥ jako

dusi£nan st°íbrný AgNO3. Reakcí t¥chto dvou slou£enin vzniká ve form¥ sraºeniny

chlorid st°íbrný AgCl, který je ve vod¥ velmi málo rozpustný. Vedlej²ím produktem

reakce je ve vod¥ dob°e rozpustný dusi£nan sodný NaNO3. Tabulka níºe uvádí roz-

pustnost t¥chto chemických látek ve 100 mL destilované vody p°i teplot¥ 20 ◦C.

Tab. 3.3: Rozpustnost chloridu sodného, dusi£nanu st°íbrného a chloridu st°íbrného

ve 100 mL destilované vody p°i teplot¥ 20 ◦C

Chemická slou£enina Rozpustnost zadané slou£eniny ve 100 mL

destilované vody p°i teplot¥ 20 ◦C

Chlorid sodný NaCl 35,86 g

Dusi£nan st°íbrný AgNO3 210,01 g

Chlorid st°íbrný AgCl 0,0016 g

Dusi£nan sodný NaNO3 87,22 g
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Z tabulky na p°edchozí stran¥ je patrné, ºe z uvedených slou£enin má nejniº²í roz-

pustnost ve vod¥ chlorid st°íbrný AgCl. Ten tedy zcela ur£it¥ p°i reakci chloridu

sodného NaCl a dusi£nanu st°íbrného AgNO3 vzniká ve form¥ sraºeniny.

Pro zji²t¥ní bodu ekvivalence p°i sráºecí titraci je moºné vyuºít vodivostní elektrodu,

která m¥°í konduktivitu (m¥rnou elektrickou vodivost) roztok·. Vodivost roztok· je

umoºn¥na volnými ionty rozpu²t¥né slou£eniny. V p°ípad¥ roztoku chloridu sodné-

ho NaCl se jedná o voln¥ pohyblivé kationty sodné Na+ a chloridové anionty Cl−.

V p°ídavku dusi£nanu st°íbrného AgNO3 se za£nou p·vodn¥ volné chloridové anion-

ty Cl− sráºet s p°idávanými st°íbrnými kationty Ag+ za vzniku chloridu st°íbrného

AgCl. To se projeví sníºením konduktivity titrovaného roztoku. Jakmile jsou v²ech-

ny p·vodn¥ p°ítomné chloridové anionty Cl− vysráºeny, za£nou být v titrovaném

roztoku v nadbytku kationty st°íbrné Ag+ a dusi£nanové anionty NO−
3 , coº se pro-

jeví zvy²ováním vodivosti roztoku. Bod ekvivalence nastává tedy p°i takové spot°eb¥

odm¥rného roztoku dusi£nanu st°íbrného AgNO3, kdy dosahuje konduktivita titro-

vaného roztoku nejniº²í hodnoty.

Pom·cky:

byreta (25 mL), odm¥rná ba¬ka (25 mL), kádinky (150 mL), �ltra£ní nálevka, t°e-

cí miska s tlou£kem, laboratorní stojan, �ltra£ní kruh, drºák (2 ks), svorka (2 ks),

trojnoºka, sí´ka s keramickou vloºkou, digitální váha, navaºovací lodi£ka, magnetická

mícha£ka s míchadlem, elektroda pro m¥°ení vodivosti (Conductivity Probe), USB

rozhraní (GO!Link), notebook s nainstalovaným programem Logger Lite £i Logger

Pro, �ltra£ní papír, plynový kahan, zápalky

Reagencie:

dusi£nan st°íbrný AgNO3

bramb·rky Bohemia Chips

destilovaná voda H2O
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Postup:

Na digitální váze se naváºí p°ibliºn¥ p°esn¥ 5,00 g bramborových lupínk· a ty se

následn¥ p°emístí do t°ecí misky. Pomocí tlou£ku se rozet°ou a p°ipravená dr´ se

kvantitativn¥ p°evede do kádinky o objemu 150 mL. Obsah kádinky se doplní do

t°etiny objemu destilovanou vodou.

Kádinka s drtí se umístí na sí´ku s keramickou vloºkou poloºenou na trojnoºce,

zapálí se plynový kahan a obsah kádinky se zah°eje. Po 1 minut¥ varu se zah°ívání

ukon£í a obsah kádinky se ponechá vychladnout. Následn¥ se do kádinky vloºí mag-

netické míchadlo a kádinka se umístí na magnetickou mícha£ku.

Na digitální váze se odváºí p°ibliºn¥ p°esn¥ 0,50 g dusi£nanu st°íbrného AgNO3

a tato naváºka se spláchne do odm¥rné ba¬ky o objemu 25 mL. Obsah ba¬ky se

doplní destilovanou vodou po rysku.

K laboratornímu stojanu se pomocí svorky a drºáku p°ipevní byreta a ta se na-

plní p°ipraveným roztokem dusi£nanu st°íbrného AgNO3. Pomocí dal²í svorky a

drºáku se k laboratornímu stojanu p°ipevní elektroda pro m¥°ení vodivosti (Con-

ductivity Probe) a její £idlo se pono°í do roztoku v kádince. Pomocí USB rozhraní

se elektroda spojí s notebookem a v n¥m se spustí program Logger Lite (Logger Pro).

Titrace se provádí za neustálého míchání titra£ní sm¥si a nam¥°ené hod-

noty vodivosti roztoku se zaznamenávají po spot°eb¥ kaºdých cca 0,2 mL

roztoku dusi£nanu st°íbrného AgNO3. Titrace se ukon£í ve chvíli, kdy je

proveden 4. záznam zvy²ující se hodnoty vodivosti roztoku. Získané hod-

noty se proloºí 2 regresními p°ímkami (zvlá²´ v klesající a v rostoucí £ásti

grafu) a z pr·se£íku t¥chto p°ímek se ur£í pot°ebné údaje (tj. minimální

vodivost titrovaného roztoku a spot°eba odm¥rného roztoku dusi£nanu

st°íbrného AgNO3 v bod¥ ekvivalence).
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Nam¥°ené hodnoty:

Hmotnost vzorku bramb·rek [g]:

Naváºka dusi£nanu st°íbrného AgNO3 [g]:

Minimální vodivost titrovaného roztoku [µS·cm−1]:

Spot°eba odm¥rného roztoku dusi£nanu st°íbrného AgNO3 v bod¥ ekvivalence [mL]:

Chemické rovnice:

Reakce dusi£nanu st°íbrného a chloridu sodného:

Výpo£ty:

Molární hmotnost dusi£nanu st°íbrného AgNO3 [g·mol−1]:

Molární koncentrace odm¥rného roztoku dusi£nanu st°íbrného AgNO3 [mol·L−1]:

Hmotnost chloridu sodného NaCl ve vzorku bramb·rek [g]:

Hmotnostní procento soli ve vzorku bramb·rek [%]:

Záv¥r:
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3.8 P°ímé jodometrické stanovení si°i£itan· ve vín¥

Úkol: Ur£ete hmotnostní koncentraci si°i£itan· ve vín¥

Princip:

Na etiketách lahví s vínem bývá udávána hodnota obsaºených si°i£itan·. Povinnost

udávat obsah oxidu si°i£itého a si°i£itan· v koncentracích vy²²ích neº 10 mg·kg−1

nebo 10 mg·L−1 (v p°epo£tu na £istý oxid si°i£itý) vyplývá z Na°ízení Evropského

parlamentu a Rady EU £. 1169/2011, nebo´ se jedná o alergeny.

Oxid si°i£itý a si°i£itany se do vína dostávají p°i jeho výrob¥. Víno se uchovává

v sudech, které se p°edtím vysí°ily. To se provádí nap°íklad pomocí zapáleného

sirného knotu v sudu. P°i ho°ení síry vzniká oxid si°i£itý, který vytvá°í ve vín¥ zmi-

¬ované si°i£itany. Oxid si°i£itý se p°idává do vína pro své antibakteriální (sniºuje

po£et p°ítomných bakterií) a antioxida£ní (udrºuje víno ve své p·vodní kvalit¥ del²í

dobu) ú£inky.

Si°i£itany se vyskytují ve vín¥ jako volné (SO2, SO2−
3 , HSO−

3 , H2SO3) a vázané

(na aldehydy, ketony £i deriváty fenolu). V �eské republice je povoleno p°i zpraco-

vání potravin pouºívat následující p°ídavné látky odvozené od oxidu si°i£itého:

- Oxid si°i£itý SO2 (E 220)

- Si°i£itan sodný Na2SO3 (E 221)

- Hydrogensi°i£itan sodný NaHSO3 (E 222)

- Disi°i£itan sodný Na2S2O5 (E 223)

- Disi°i£itan draselný K2S2O5 (E 224)

- Si°i£itan vápenatý CaSO3 (E 226)

- Hydrogensi°i£itan vápenatý Ca(HSO3)2 (E 227)

- Hydrogensi°i£itan draselný KHSO3 (E 228)

58



Pro sou£asné stanovení volných a vázaných si°i£itan· ve vín¥ je moºné vyuºít jodo-

metrickou titraci (jodometrii). Vázané si°i£itany se z vína uvolní pomocí alkalické

hydrolýzy. Odm¥rným roztokem pouºívaným p°i jodometrii je elementární jod. Ten

je v p°ítomnosti si°i£itan· redukován na jodid a si°i£itany oxidovány na sírany.

Indikaci bodu ekvivalnce je moºné provést pomocí oxida£n¥-reduk£ní (redoxní, re-

dox) elektrody, která m¥°í oxida£n¥-reduk£ní (redoxní, redox) potenciál E.

Pom·cky:

byreta (25 mL), odm¥rná ba¬ka (100 mL), kuºelová ba¬ka (2 ks, 250 mL), kádinky

(2x 100 mL, 2x 250 mL), odm¥rný válec (25 mL), ned¥lená pipeta, pipetovací ná-

stavec, digitální váha, �ltra£ní papír, navaºovací lodi£ka, lºi£ka, oxida£n¥-reduk£ní

elektroda (ORP Sensor), USB rozhraní Go!Link, notebook s nainstalovaným pro-

gramem Logger Lite £i Logger Pro.

Reagencie:

hydroxid sodný NaOH

kyselina sírová H2SO4 (w(%) = 25 %)

jod I2

jodid draselný KI

vzorek vína

destilovaná voda H2O

Postup:

Na digitální váze se naváºí cca 2 g hydroxidu sodného NaOH. P°ipravená naváºka

se spláchne pomocí st°i£ky s destilovanou vodou do kádinky (100 mL) a doplní na

p°ibliºný objem 50 mL. Tento roztok se rozlije p°ibliºn¥ ve stejném pom¥ru do dvou

kuºelových ban¥k (250 mL).
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Do p°ipravených ban¥k se pomocí ned¥lené pipety p°idá po 50 mL vzorku vína tak,

ºe p°i vypou²t¥ní vzorku vína z pipety je její ústí pono°ené v roztoku hydroxidu

sodného NaOH obsaºeného v ba¬ce. Ob¥ ba¬ky se uzav°ou zátkou a krouºivými

pohyby se jejich obsahy promísí. V obou ba¬kách se nechá probíhat alkalická hyd-

rolýza po dobu alespo¬ 15 minut.

Na digitální váze se odváºí cca 0,50 g jodidu draselného KI a tato naváºka se rozpustí

v kádince (100 mL) v p°ibliºn¥ 50 mL destilované vody H2O. P°ipravený roztok se

p°elije do odm¥rné ba¬ky (100 mL). Následn¥ se odváºí cca p°esn¥ 0,20 g elementár-

ního jodu I2, který se z navaºovací lodi£ky spláchne destilovanou vodou do odm¥rné

ba¬ky s roztokem jodidu draselného KI. Ta se doplní destilovanou vodou po rysku.

K laboratornímu stojanu se pomocí svorky a drºáku p°ipevní byreta a ta se naplní

p°ipraveným roztokem jodu I2.

Po prob¥hnutí alkalické hydrolýzy v roztocích vzork· vína se do nich postupn¥

p°idá po cca 15 mL 25% kyseliny sírové H2SO4. Obsahy obou ban¥k se následn¥

p°elijí do kádinek (250 mL) a postupn¥ se do kaºdé umístí míchadlo a postaví se na

magnetickou mícha£ku.

Pomocí svorky a drºáku se k laboratornímu stojanu p°ipevní redox elektroda (ORP

Sensor) a její £idlo se pono°í do roztoku v kádince. Pomocí USB rozhraní se elek-

troda spojí s notebookem a v n¥m se spustí program Logger Lite £i Logger Pro.

Titrace se provádí za neustálého míchání titra£ní sm¥si a nam¥°ené hod-

noty oxida£n¥-reduk£ního potenciálu roztoku se zaznamenávají po spo-

t°eb¥ kaºdých cca 0,5 mL roztoku jodu I2. Titrace se ukon£í ve chvíli, kdy

je proveden 4. záznam po výrazném nár·stu m¥°ené hodnoty. Z grafu se

ode£te spot°eba odm¥rného roztoku jodu I2 v bod¥ ekvivalence. Tentýº

postup se opakuje i pro vzorek ve druhé kádince, p°i£emº v oblasti od cca

2 mL p°ed bodem ekvivalence se provádí p°ídavek jen 0,2 mL.
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Nam¥°ené hodnoty:

Naváºka jodu I2 [g]:

Spot°eba odm¥rného roztoku jodu I2 v bod¥ ekvivalence p°i 2. titraci [mL]:

Chemické rovnice:

Reakce si°i£itan· s jodem v kyselém prost°edí:

Související výpo£ty:

Molární koncentrace odm¥rného roztoku jodu I2 [mol·L−1]:

Hmotnostní koncentrace si°i£itan· ve vín¥ [mg·L−1]:

Záv¥r:
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3.9 Nep°ímé jodometrické stanovení chlornan· v prost°edku Savo

Úkol: Stanovte hmotnostní procento chlornan· v úklidovém prost°edku Savo

Princip:

Úklidové prost°edky Savo Original obsahují jako hlavní ú£innou sloºku chlornan sod-

ný NaClO. Ten se rozkládá za vzniku roztoku chloridu sodného NaCl (kuchy¬ské

soli) a atomárního kyslíku O, který má ve skute£nosti dezinfek£ní ú£inky.

Obdobou této reakce je £i²t¥ní vody ozonem O3 £i plynným chlorem Cl2. Ozon

se rozkládá za vzniku dvouatomového kyslíku O2 a atomárního kyslíku O. Obdob-

n¥ reaguje chlor s vodou za vzniku kyseliny chlorovodíkové HCl a kyseliny chlorné

HClO. Kyselina chlorná HClO je nestabilní a rozkládá se za vzniku kyseliny chlo-

rovodíkové HCl a atomárního kyslíku O. Podobn¥ vzniká atomární kyslík O p°i

rozkladu peroxidu vodíku H2O2, který se pouºívá jako dezinfek£ní £inidlo. Vedlej²ím

produktem tohoto rozkladu je £istá voda H2O. Jak jiº bylo uvedeno, práv¥ vzni-

kající atomární kyslík má poºadované dezinfek£ní ú£inky. Uvedené d¥je vyjad°ují

následující chemické rovnice:

O3 → O2 + O

Cl2 + H2O → HCl + HClO

HClO → HCl + O

H2O2 → H2O + O

Mnoºství chlornanu ve vzorku úklidového dezinfek£ního prost°edku Savo Original je

moºné stanovit pomocí nep°ímé jodometrické titrace. Chlornany ClO− oxidují jodid

I− na jod I2:

NaClO + 2 KI + H2SO4 → I2 + NaCl + K2SO4 + H2O
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Proto je moºné ke vzorku p°idat nadbytek jodidu a následn¥ stanovit aº vzniklý jod.

To se provádí titrací p°ipraveného roztoku disi°i£itanem sodným Na2S2O3, p°i£emº

vzniká tetrathionan sodný Na2S4O6:

2 Na2S2O3 + I2 → Na2S4O6 + 2 NaI

Pom·cky:

kádinka (1x100mL, 1x250 mL), byreta (25 mL), odm¥rná ba¬ka (50 mL), �ltra£ní

nálevka, odm¥rný válec (25 mL), st°i£ka s destilovanou vodou, navaºovací lodi£ka,

laboratorní stojan, svorky (2x), drºáky (2x), d¥lená pipeta (5 mL), ned¥lená pipeta

(10 mL), pipetovací nástavec, digitální váha, �ltra£ní papír, redox elektroda (ORP

Sensor), USB rozhraní GO!Link, notebook s nainstalovaným programem Logger Li-

te £i Logger Pro

Reagencie:

jodid draselný KI

thiosíran sodný pentahydrát Na2S2O3 · 5 H2O

kyselina sírová H2SO4 (w(%) = 20 %)

úklidový dezinfek£ní prost°edek Savo Original

destilovaná voda H2O

Postup:

Do kádinky (250 mL) se napipetuje pomocí d¥lené pipety 2,50 mL vzorku úklido-

vého dezinfek£ního prost°edku Savo Original. Následn¥ se do ní p°ilije cca 50 mL

destilované vody.

Na digitální váze se naváºí p°ibliºn¥ 1,50 g jodidu draselného KI. Tato naváºka

se rozpustí v cca 25 mL destilované vody v kádince (100 mL). Následn¥ se p°ipra-

vený roztok p°elije skrz �ltra£ní nálevku do odm¥rné ba¬ky (50 mL) a její obsah se

doplní destilovanou vodou po rysku.
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Do kádinky se vzorkem prost°edku Savo Original se postupn¥ p°idá cca 20 mL 20%

kyseliny sírové H2SO4 a následn¥ se do ní pomocí ned¥lené pipety vpraví 25 mL

p°ipraveného roztoku jodidu draselného KI. Obsah kádinky se krouºivými pohyby

promísí.

Na digitální váze se naváºí p°ibliºn¥ p°esn¥ 2,50 g pentahydrátu thiosíranu sod-

ného Na2S2O3 · 5 H2O a tato naváºka se rozpustí v cca 25 mL destilované vody

v kádince (100 mL). P°ipravený roztok se p°elije do odm¥rné ba¬ky (50 mL) a její

objem se doplní destilovanou vodou po rysku.

Pomocí svorky a drºáku se k laboratornímu stojanu p°ipevní byreta (25 mL) a její

obsah se naplní p°ipraveným roztokem thiosíranu sodného Na2S2O3. Do kádinky ob-

sahující vzorek úklidového prost°edku, jodid draselný KI a kyselinu sírovou H2SO4

se vloºí magnetické míchadlo a tato kádinka se umístí na magnetickou mícha£ku.

Pomocí dal²í svorky a drºáku se k laboratornímu stojanu p°ipevní redox elektroda

(ORP elektroda) a s vyuºitím USB rozhraní se zapojí do notebooku s nainstalova-

ným programem Logger Lite £i Logger Pro.

Za neustálého míchání se provádí titrace vzorku v kádince odm¥rným

roztokem thiosíranu sodného Na2S2O3. Hodnoty rovnováºného nap¥tí E

se zaznamenávají po kaºdé spot°eb¥ cca 0,2 mL odm¥rného roztoku. Tit-

race se ukon£í po provedení 4. p°idání odm¥rného roztoku následující

po výrazném nár·stu hodnoty rovnováºného nap¥tí E.
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Nam¥°ené hodnoty:

Naváºka jodidu draselného KI:

Naváºka pentahydrátu thiosíranu sodného Na2S2O3 · 5 H2O [g]:

Spot°eba odm¥rného roztoku thiosíranu sodného Na2S2O3 v bod¥ ekvivalence [mL]:

Rovnováºné nap¥tí v bod¥ ekvivalence [V]:

Výpo£ty:

Molární koncentrace jodidu draselného KI [mol·l−1]:

Molární koncentrace thiosíranu sodného Na2S2O3 [mol·l−1]:

Látkové mnoºství vzniklého jodu p°i titraci [mol]:

Hmotnost chlornanu ve vzorku úklidového prost°edku SAVO [g]:

Hmotnost vzorku úklidového prost°edku SAVO Original (ρ = 1 g·cm−3) [g]:

Hmotnostní procento chlornan· v úklidovém prost°edku SAVO Original [%]:

Záv¥r:
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3.10 Manganometrické stanovení alkohol· v dezinfek£ním prost°edku

Úkol: Stanovte hmotnostní procento alkohol· v dezinfek£ním prost°edku Sterilium

Princip:

Dezinfek£ní p°ípravky bývají koncipovány na r·zných principech. Zatímco peroxid

vodíku vyuºívá ú£inky atomárního kyslíku, který vzniká jeho rozkladem, p°ípravek

Betadine obsahuje jako ú£innou látku jodovaný povidon (komplex jodu a polyvinyl-

pyrrolidonu) a p°ípravek Cutasept F alkoholový roztok kvarterní amoniové soli.

P°ípravek ur£ený k dezinfekci rukou BODE Sterillium vyuºívá jako ú£inné látky

sm¥s propan-1-olu CH3CH2CH2OH a propan-2-olu CH3CH(OH)CH3. Mezi pomoc-

nými látkami se vyskytuje mimo jiné také glycerol £i tetradecan-1-ol. BODE Steril-

lium tedy vyuºívá schopnosti alkohol· hubit r·zné druhy bakterií.

Primární alkoholy (mezi které pat°í propan-1-ol) a sekundární alkoholy (mezi které

pat°í propan-2-ol) se p·sobením silných oxida£ních £inidel oxidují za vzniku karbo-

nylových slou£enin. Produktem oxidace primárních alkohol· jsou aldehydy, oxidací

sekundárních alkohol· vznikají ketony. Dal²í oxidací karbonylových slou£enin vzni-

kají karboxylové kyseliny, které se v kone£né fázi dekarboxylují za vzniku oxidu

uhli£itého a vody. Tyto oxidace lze realizovat v kyselém prost°edí nap°íklad pomocí

manganistanu draselného KMnO4.

Manganistan draselný KMnO4 je silné oxida£ní £inidlo. Ve vodném roztoku má

�alové zabarvení. P·sobením reduk£ních £inidel se v neutrálním prost°edí redukuje

na tmav¥ hn¥dý burel (oxid mangani£itý MnO2), v zásaditém na zelený manganan

MnO2−
4 a v kyselém na bezbarvé manganaté soli Mn2+.
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P°i manganometrické titraci se v kyselém prost°edí stanovují látky, které mají re-

duk£ní ú£inky. P°íkladem t¥chto slou£eniny jsou alkoholy p°ítomné v dezinfek£ním

p°ípravku BODE Sterillium, které se postupn¥ oxidují za vzniku karbonylových slou-

£enin, karboxylových kyselin a nakonec oxidu uhli£itého a vody. Tyto oxidace pro-

bíhají p°i laboratorní teplot¥ mén¥ ochotn¥, a tak je nutné titra£ní sm¥s zah°ívat.

Pro stanovení bodu ekvivalence je moºné vyuºít oxida£n¥-reduk£ní elektrodu. Ná-

stup bodu ekvivalence je p°i této titraci patrný i bez pouºití jakéhokoliv dal²ího

indikátoru. Nastává totiº p°i takové spot°eb¥ odm¥rného roztoku manganistanu dra-

selného, kdy se jeho �alový odm¥rný roztok p°i p°idávání do titra£ní sm¥si p°estane

odbarvovat.

Pom·cky:

titra£ní ba¬ky (3 ks, 250 mL), byreta (25 mL), odm¥rná ba¬ka (100 mL), kádinka

(150 mL), laboratorní stojan, svorka, drºák, ch¬apka, trojnoºka, sí´ka s keramickou

vloºkou, �ltra£ní papír, redox elektroda (ORP Sensor), senzor teploty GO!Temp,

USB rozhraní GO!Link, notebook s nainstalovaným programem Logger Lite £i Lo-

gger Pro

Reagencie:

manganistan draselný KMnO4

dihydrát kyseliny ²´avelové (COOH)2 · 2 H2O

kyselina sírová H2SO4 (w(%) = 20 %)

destilovaná voda H2O

Postup:

Na digitální váze se odváºí p°ibliºn¥ p°esn¥ 4,0 g manganistanu draselného KMnO4

a tato naváºka se rozpustí v malé kádince v cca 70 mL destilované vody. Následn¥

se p°ipravený roztok pomocí �ltra£ní nálevky p°elije do odm¥rné ba¬ky o objemu

100 mL a její obsah se doplní destilovanou vodou po rysku.
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P°ipraveným roztokem se naplní byreta. Poté se naváºí t°i vzorky dihydrátu kyseliny

²´avelové (COOH)2 · 2 H2O o p°ibliºné hmotnosti 1,50 g a postupn¥ se vpraví do

titra£ních ban¥k. V nich se rozpustí v cca 50 mL destilované vody a do kaºdé se p°i-

dá p°ibliºn¥ po 10 mL 20% kyseliny sírové H2SO4. Postupn¥ se obsahy jednotlivých

ban¥k zah°ejí na sí´ce s keramickou vloºkou leºící na trojnoºce na teplotu cca 50 oC

(ov¥°uje se pomocí senzoru teploty Go! Temp) a je²t¥ za horka se titrují (s vyuºitím

ch¬apky) odm¥rným roztokem manganistanu draselného do doby, dokud se p°idá-

vaný manganistan nep°estane odbarvovat.

Dále se na analytickou váhu umístí kádinka (150 mL), do které se odváºí p°ibliºn¥

p°esn¥ 0,10 g vzorku dezinfek£ního prost°edku BODE Sterillium. Vzorek v kádince

se doplní destilovanou vodou na p°ibliºný objem cca 25 mL a dále se do ní p°ilije

stejný objem 20% kyseliny sírové H2SO4.

Kádinka se umístí na sí´ku s keramickou vloºkou leºící na trojnoºce a její obsah

se zah°eje.

Jakmile za£ne docházet k varu, postaví se kádinka na magnetickou mí-

cha£ku, vloºí se do ní míchadlo a ORP Sensor a za stálého míchání se tit-

ruje odm¥rným roztokem manganistanu draselného, p°i£emº se zazname-

návají hodnoty rovnováºného nap¥tí E po p°ídavku kaºdých 0,2 mL rozto-

ku manganistanu draselného. Titrace se ukon£ení po provedení 4. m¥°ení

po výrazném nár·stu hodnoty rovnováºného nap¥tí E.
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Nam¥°ené hodnoty:

Naváºka manganistanu draselného KMnO4 [g]:

Naváºka dihydrátu kyseliny ²´av¥lové (COOH)2 [g]:

1. naváºka 2. naváºka 3. naváºka

Naváºka vzorku p°ípravku BODE Sterillium [g]:

Spot°eba odm¥rného manganistanu draselného KMnO4 p°i titraci roztoku p°iprave-

ného z naváºky dihydrátu kyseliny ²´avelové (COOH)2 · 2 H2O [mL]:

1. spot°eba 2. spot°eba 3. spot°eba

Spot°eba odm¥rného roztoku manganistanu draselného KMnO4 v bod¥ ekvivalence

p°i titraci vzorku p°ípravku BODE Sterillium [mL]:

Chemické rovnice:

Oxidace propanolu (obecn¥ C3H7OH) manganistanem draselným v prost°edí ky-

seliny sírové na aº oxid uhli£itý (a dal²í produkty):

Související výpo£ty:

Molární koncentrace odm¥rného roztoku manganistanu draselného KMnO4 [mol·L−1]:

Hmotnost propanolu v analyzovaném vzorku [g]:

Hmotnostní procento propanolu v p°ípravku BODE Sterillium [%]:

Záv¥r:
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4. METODICKÉ POKYNY A TESTOVÉ ÚLOHY



4.1 Extrakce a chromatogra�e rostlinných barviv

Technické a didaktické poznámky pro u£itele:

- Jako rostlinný materiál lze pouºít nap°íklad listy b°e£´anu, javoru, ²penát aj.

- Pro extrakci je kaºdé studijní skupince vhodné odlít alespo¬ 25 mL acetonu.

- Mobilní fázi p°ipravte smísením 40 mL benzínu, 4 mL isopropanolu a 0,1 mL vody

(p°ibliºn¥ 2 kapky) a tento roztok dejte ºák·m k dispozici pro odlití pot°ebného

mnoºství.

- Zastoupení jednotlivých extrahovaných rostlinných barviv z list· je závislé na ro£-

ním období, kdy je praktikum provád¥no.

- Automatickou pipetu je moºné nahradit kapilárou nebo tenkou sklen¥nou ty£inkou.

Výchozí znalosti a dovednosti:

- chemické výpo£ty (výpo£et relativní molekulové hmotnosti ze strukturního vzorce)

- práce v laborato°i (navaºování pevných látek, t°ení, práce s automatickou pipetou,

provedení chromatogra�e)

�asová náro£nost: 45 minut

Za°azení tématu:

- obecná chemie (separa£ní metody, extrakce, chromatogra�e, rozpustnost látek)

- biochemie (rostlinná barviva)

Pouºitá a související literatura:

http://www.sci.muni.cz/botany/rotreklova/pokusy/Rostlinna_barviva.PDF

http://kfrserver.natur.cuni.cz/lide/edmunz/praktika_fr/mb130c14/navody/1_barviva.pdf

Realizace experimentu bez vyuºití m¥°icích p°ístroj·:

Provádí se pouze extrakce a chromatogra�e rostlinných barviv, vynechává se spek-

trofotometrie.
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Extrakce a chromatogra�e rostlinných barviv - test

1. Do následujícího textu dopl¬te správné výrazy:

Plastidová barviva se nazývají 1) ..............., nebo´ jsou rozpustná v/ve 2) ............... .

Vakuolární barviva jsou rozpustná v/ve 3) ..............., a tak se nazývají 4) ................

.

1) a) lipochromy b) hydrochromy

2) a) tucích b) vod¥

3) a) tucích b) vod¥

4) a) lipochromy b) hydrochromy

2. Uve¤te, jakou barvu mají:

a) chlorofyly:

b) karoteny:

c) xantofyly:

3. Jaká je hlavní funkce chlorofyl·?

4. Jakou barvu nejvíce absorbuje molekula β-karotenu?

5. Nakreslete strukturní vzorce acetonu a isopropanolu:

6. Jakých hodnot m·ºe nabývat reten£ní faktor Rf?

7. Vypo£ítejte reten£ní faktor vzorku, které se nachází 1,2 cm od star-

tovní £áry, je-li vzdálenost £ela od této skvrny 0,8 cm:

8. Pro£ se pro spektrofotometrické m¥°ení acetonového extraktu pouºívá

sklen¥ná kyveta?
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Extrakce a chromatogra�e rostlinných barviv - autorské °e²ení

Ukázka nam¥°eného spektra:

Strukturní vzorce a relativní molekulové hmotnosti rostlinných barviv:

Obr.: Struktura chlorofylu A, Mr = 893,49
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Obr.: Struktura luteinu, Mr = 568,87

Obr.: Struktura β-karotenu, Mr = 536,87

Vzdálenost konkrétního barviva od startovní £áry je dána jednak jeho relativní mole-

kulovou hmotností a schopností nechat se uná²et molekulami konkrétní mobilní fáze.

Autorské °e²ení testu:

1. 1. a) 2. a) 3. b) 4. b)

2. a) zelenou b) oranºovou c) ºlutá aº £ervená

3. Umoº¬ují fotosyntézu

4. Modrou

5. Aceton (CH3)2C=O, isopropylalkohol CH3CH(OH)CH3

6. 0-1

7. 0,6

8. Aceton by plastovou kyvetu rozpustil
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4.2 Stanovení obsahu glukosy v tablet¥ hroznového cukru

Technické a didaktické poznámky pro u£itele:

- P°ed zahájením praktika je vhodné ºák·m p°ipravit zásobní roztoky síranu m¥¤na-

tého CuSO4 (1500 mL vodný roztok obsahující cca 170 g CuSO4 · 5 H2O) hydroxidu

sodného NaOH (500 mL vodný roztok obsahující cca 56 g NaOH).

- Tablety hroznového cukru je vhodné zakoupit takové, aby neobsahovaly p°ídavek

vitamínu C, který má obdobné reduk£ní schopnosti jako glukosa.

Výchozí znalosti a dovednosti:

- chemické výpo£ty (hmotnostní procento, výpo£ty z chemických rovnic)

- biochemie (reduk£ní schopnosti sacharid·)

- práce v laborato°i (navaºování pevných látek, p°íprava roztok·, t°ení, zah°ívání

roztok·, �ltrace)

�asová náro£nost: 90 minut

Za°azení tématu:

- biochemie (sacharidy)

Realizace experimentu bez vyuºití m¥°icích p°ístroj·:

Není realizovatelné.
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Stanovení obsahu glukosy v tablet¥ hroznového cukru - test

1. Do následujícího textu dopl¬te správné výrazy:

Glukosa je p°íkladem 1) ............... sacharid·. Z hlediska po£tu obsaºených mono-

sacharidových jednotek se jedná o 2) ............... . 3) ............... m¥¤naté soli Cu2+,

která má modrou barvu, vzniká v zásaditém prost°edí 4) ................ sraºenina oxidu

m¥¤ného Cu2O.

1) a) redukujících b) neredukujících c) oxidujících

2) a) monosacharid b) oligosacharid c) polysacharid

3) a) Redukcí b) Oxidací c) Kondenzací

4) a) bílá b) oranºová c) zelená

2. Napi²te chemickou rovnici reakce m¥¤naté soli (Cu2+) s glukosou

(C6H12O6) v zásaditém prost°edí (OH−):

3. Vypo£ítejte objemy 10% roztok· síranu m¥¤natého CuSO4 a hydro-

xidu sodného NaOH (uvaºujte hustoty obou roztok· ρ = 1,00 g·cm−3)

pot°ebných pro reakci s 2,50 g glukosy:

4. Vypo£ítejte hmotnostní procento glukosy v tablet¥ hroznového cuk-

ru, jestliºe tableta v tablet¥ o hmotnosti 0,39 g bylo stanoveno 0,33 g

glukosy:
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Stanovení obsahu glukosy v tablet¥ hroznového cukru - autor-

ské °e²ení

Rovnice glukosy se síranem m¥¤natým a hydroxidem sodným:

C6H12O6 + 2 CuSO4 + 4 NaOH → C6H12O7 + Cu2O + 2 Na2SO4 + 2 H2O

Hmotnost síranu m¥¤natého pot°ebného pro reakci s 1,00 g glukosy:

2,78 g

Hmotnost hydroxidu sodného pot°ebného pro reakci s 1,00 g glukosy:

0,89 g

Rovnice regresní p°ímky bude mít tvar y = kx+q, kde y bude absorbance A vzorku,

prom¥nná x hmotnostní koncentrace glukosy ρ a sm¥rnice k musí být záporná (s ros-

toucí hmotnostní koncentrací se sniºuje absorbance roztoku výchozí modré skalice)

a absolutní £len q bude kladný (p°i nulové hmotnostní koncentraci je absorbance

kladná).

Autorské °e²ení testu:

1. 1. a) 2. a) 3. a) 4. b)

2. C6H12O6 + 2 Cu2+ + 2 OH− → C6H12O7 + Cu2+2 + H2O

3. 7 ml 10% roztoku CuSO4 · H2O, 1 ml 10% roztoku NaOH

4. 85 %
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4.3 Stanovení obsahu alkoholu v destilátu

Technické a didaktické poznámky:

- Sm¥s pro destilaci se p°ipraví nalitím 375 mL 96% ethanolu do odm¥rné ba¬ky

o objemu 1000 mL a jejím dopln¥ním destilovanou vodou po rysku

- P°i realizaci praktika je vhodné s ºáky diskutovat vyuºití destilace alkohol· p°i vý-

rob¥ alkoholických nápoj·, zmínit rizika domácího pálení (p°ítomnost methanolu) a

zavést/ p°ipomenout pojem azeotropní sm¥s

- �áky je moºné upozornit na objemovou dilataci p°i mísení ethanolu a vody (ve v²ech

zkumavkách se mísí v sou£tu 10 ml kapalin, av²ak výsledné objemy jsou rozdílné)

Výchozí znalosti a dovednosti:

- chemické výpo£ty (objemové procento)

- obecná chemie (index lomu)

- práce v laborato°i (separa£ní metody, destilace, refraktometrie)

�asová náro£nost: 90 minut

Za°azení tématu:

- obecná chemie (separa£ní metody)

- organická chemie (alkoholy)

Pouºitá a související literatura:

Realizace experimentu bez vyuºití m¥°icích p°ístroj·:

Mnoºství ethanolu v jednotlivých frakcích by se mohlo zji²´ovat nap°íklad manga-

nometrickou titrací, coº by v²ak bylo p°íli² zdlouhavé.
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4.4 Alkalimetrické stanovení kyselosti mléka

Technické a didaktické poznámky:

- Stanovení je p°ipraveno na zji²´ování kyselosti £erstvého mléka. P°i titraci zkysané-

ho mléka by byl objem odm¥rného roztoku hydroxidu sodného v byret¥ nedostate£ný.

Výchozí znalosti a dovednosti:

- chemické výpo£ty (molární koncentrace, faktor, výpo£ty z chemických rovnic)

- práce v laborato°i (navaºování látek, p°íprava roztok·, titrace)

�asová náro£nost: 90 minut

Za°azení tématu:

- obecná chemie (acidobazické titrace)

- organická chemie (kyselina mlé£ná)

- biochemie (mlé£ný cukr, mlé£né kva²ení)

- analytická chemie (kvantitativní analýza, odm¥rná analýza, acidobazická titrace,

alkalimetrie)

Pouºitá a související literatura:

- Javorský, Petr a kol. Chemické rozbory v zem¥d¥lských laborato°ích. Ministerstvo

zem¥d¥lství a výºivy �SR. �eské Bud¥jovice, 1987. 1. vydání.

- Mokrej²ová, Olga. Praktická a laboratorní výuka chemie. Nakladatelství TRITON

s.r.o. Praha 2005. 1. vydání. ISBN 80-7254-726-7.

Realizace experimentu bez vyuºití m¥°icích p°ístroj·:

Na místo pH elektrody je moºné pouºít acidobazický indikátor fenolftalein a titraci

provád¥t do zm¥ny barvy titrovaného roztoku do r·ºova. Kv·li sytosti zabarvení

mléka je nutné pouºít alespo¬ cca 2 mL indikátoru.
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Alkalimetrické stanovení kyselosti mléka - test

1. Do následujícího textu dopl¬te správné výrazy:

Kyselina mlé£ná vzniká 1) ............... mlé£ného cukru (2) ...............). Stárnutím se

kyselost mléka 3) ............... Pro její stanovení p°i pouºití metody Soxhlet-Henkela se

pouºívá 0,25M roztok hydroxidu sodného, p°i£emº kyselost mléka v jednotkách oSH

se vypo£ítá jako 4) ................ spot°eby tohoto odm¥rného roztoku v mililitrech.

1) a) redukcí b) neutralizací c) oxidací

2) a) glukosy b) laktosy c) maltosy

3) a) sniºuje b) zvy²uje c) nem¥ní

4) a) £tvrtina b) polovina c) dvojnásobek

2. Napi²te rovnici reakce:

a) kyseliny ²´avelové s hydroxidem sodným:

b) kyseliny mlé£né s hydroxidem sodným:

3. Vypo£ítejte faktor odm¥rného roztoku hydroxidu sodného vzniklého

rozpu²t¥ním 1,04 g hydroxidu sodného NaOH v destilované vod¥ v od-

m¥rné ba¬ce (100 mL) a dopln¥ním destilovanou vodou po rysku, jestliºe

byla zamý²lená koncentace c0 = 0,25 mol·L−1:

4. Vypo£ítejte pr·m¥rnou spot°ebu odm¥rného roztoku hydroxidu sod-

ného p°i jeho standardizaci, jestliºe jednotlivé spot°eby tohoto roztoku

byly 18,6 mL, 18,9 mL a 18,9 mL:
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Alkalimetrické stanovení kyselosti mléka - autorské °e²ení

Reakce hydroxidu sodného s kyselinou ²´avelovou:

2 NaOH + (COOH)2 → (COONa)2 + 2 H2O

Reakce kyseliny ²´avelové s chloridem vápenatým:

(COOH)2 + CaCl2 → (COO2)Ca + 2 HCl

Reakce hydroxidu sodného s produktem p°edchozí reakce:

NaOH + HCl → NaCl + H2O

Koncentrace odm¥rného roztoku hydroxidu sodného NaOH po dosazení pr·m¥r-

né naváºky dihydrátu kyselina ²´avelové (COOH2) · 2 H2O (v gramech) a pr·m¥rné

spot°eby odm¥rného roztoku NaOH (v mL) [mol·L1−]:

c =
2 ·m((COOH)2)

126, 07 · V (NaOH)

Faktor odm¥rného roztoku hydroxidu sodného:

f =
c

0, 25

Kyselina mlé£ná reaguje s hydroxidem sodným v molárním pom¥ru 1:1:

CH3CH(OH)COOH + NaOH → CH3CH(OH)COONa + H2O

Autorské °e²ení testu:

1. 1. a) 2. b) 3. b) 4. c)

2. a) (COOH)2 + 2 NaOH → (COONa)2 + 2 H2O

b) CH3CH(OH)COOH + NaOH → CH3CH(OH)COONa + H2O

3. f = 1,04

4. 18,8 mL
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4.5 Zp¥tné acidimetrické stanovení obsahu glyfosátu v herbicidu

Technické a didaktické poznámky pro u£itele:

- Naváºky jsou p°ipravené pro titraci 1 ml prost°edku Dominator, který má hmot-

nostní koncentraci 360 g·L−1.

- Odm¥rný roztok kyseliny chlorovodíkové HCl je vhodné ºák·m p°ipravit. Postup

p°ípravy je závislý na koncentraci kyseliny chlorovodíkové, kterou má ²kola k dispo-

zici.

Výchozí znalosti a dovednosti:

- chemické výpo£ty (molární koncentrace, faktor, hmotnostní koncentrace, výpo£ty

z chemických rovnic)

- obecná chemie (acidobazické reakce, disociace)

- organická chemie (aminy, karboxylové kyseliny)

- práce v laborato°i (navaºování pevných látek, p°íprava roztok·, pipetování, titrace)

�asová náro£nost: 90 minut

Za°azení tématu:

- obecná chemie (acidobazické reakce)

Realizace experimentu bez vyuºití m¥°icích p°ístroj·:

Titrace by se provád¥ly s vyuºitím acidobazického indikátoru.
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Zp¥tné acidimetrické stanovení obsahu glyfosátu v herbicidu -

test

1. Napi²te názvy a zna£ky chemických prvk·, které jsou p°ítomny v mo-

lekuly glyfosátu:

2. Molekulu glyfosátu rozhodn¥ nelze povaºovat za:

a) derivát kyseliny fosfore£né b) halogenderivát

c) deriváty karboxylové kyseliny d) aminoslou£eninu

3. Vypo£ítejte relativní molekulovou hmotnost dekahydrátu tetrabori-

tanu sodného Na2B4O7 · 10 H2O:

4. Vypo£ítejte molární koncentraci roztoku kyseliny chlorovodíkové, jestli-

ºe 17,8 mL tohoto roztoku bylo pouºito pro titraci roztoku vzniklého roz-

pu²t¥ním 1,87 g tetraboritanu sodného v cca 25 mL vody:

5. Vypo£ítejte látkové mnoºství kyseliny chlorovodíkové pot°ebné pro ne-

utralizaci 1,50 g hydroxidu sodného:
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Zp¥tné acidimetrické stanovení obsahu glyfosátu v herbicidu -

autorské °e²ení

Reakce tetraboritanu sodného s kyselinou chlorovodíkovou:

Na2B4O7 + 2 HCl + 5 H2O → 2 NaCl + 4 H3BO3

Molární koncentrace odm¥rného roztoku kyseliny chlorovodíkové HCl po dosaze-

ní naváºky dekahydrátu tetraboritanu sodného Na2B4O7 · 10 H2O (v gramech) a

spot°eby odm¥rného roztoku této kyseliny (v mL) [mol·L−1]:

c =
2 ·m(Na2B4O7 · 10H2O)

381, 37 · V (HCl)

Faktor odm¥rného roztoku kyseliny chlorovodíkové:

f =
c

0, 50

Po zji²t¥ní po£tu e bod· ekvivalence se zjistí, v jakém pom¥ru reagoval glyfosát

s hydroxidem sodným (1:e). Hmotnost glyfosátu obsaºeného ve vzorku po dosazení

spot°eby odm¥rného roztoku HCl pro dosazení 1. bodu ekvivalence (V (HCl)) p°i

zp¥tné titraci je:

m =
169, 07

e

(
m(NaOH)

40
− 0, 50 · f · V (HCl)

)

Autorské °e²ení testu:

1. Uhlík C, Vodík H, Kyslík O, Dusík N, Fosfor P

2. b

3. 371,37

4. 0,55 mol·L−1

5. 0,0375 mol
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4.6 Stanovení obsahu vápníku a ho°£íku v minerální vod¥ a mléce

Technické a didaktické poznámky pro u£itele:

- Schwarzenbach·v pufr se p°ipraví smísením 13,50 g chloridu amonného NH4Cl

s 90 mL 25% £pavkové vody NH3 a dopln¥ním této sm¥si na objem 250 mL v od-

m¥rné ba¬ce.

Výchozí znalosti a dovednosti:

- chemické výpo£ty (hmotnostní koncentrace, molární koncentrace, výpo£ty z che-

mických rovnic)

- práce v laborato°i (navaºování pevných látek, p°íprava roztok·, pipetování, titrace)

�asová náro£nost: 45 minut

Za°azení tématu:

- obecná chemie (sráºecí reakce)

- anorganická chemie (halogenidy, slou£eniny st°íbra)

- analytická chemie (kvantitativní analýza, odm¥rná analýza, komplexotvorná titra-

ce, chelatometrie)

Pouºitá a související literatura:

https://web.natur.cuni.cz/analchem/zprakt/navody.pdf

Realizace experimentu bez vyuºití m¥°icích p°ístroj·:

Selektivní stanovení vápenatých iont· se provádí v alkalickém prost°edí s vyuºi-

tím indikátoru murexid. Roztok se titruje do zm¥ny barvy z oranºovo-£ervené na

£erveno-�alovou.
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Stanovení obsahu vápníku a ho°£íku v minerální vod¥ a mléce

- test

1. Do následujícího textu dopl¬te správné výrazy:

Chelaton III je 1) ............... kyseliny ethylendiamintetraoctové. Jeho reakcí s kati-

onty r·zných kov· vznikají v alkalickém prost°edí 2) ............... Tato reakce probíhá

v molárním pom¥ru 3) ............... a její produkty je moºné signalizovat pomocí 4)

................ indikátor·.

1) a) halogenderivátem b) solí c) komplexem

2) a) cheláty b) podvojné slou£eniny c) cheláty

3) a) 1:1 b) 1:2 c) 2:1

4) a) acidobazických b) metalochromních c) ORP elektrody

2. Napi²te názvy a vzorce sloºek Schwarzenbachova pufru:

3. Uve¤te £eský název a zna£ku chemického prvku, jehoº latinský ná-

zev je podobný s názvem jedné £eské minerální vody:

4. Vypo£ítejte molární koncentraci roztoku Chelatonu III p°ipravené-

ho rozpu²t¥ním 3,75 g této látky v destilované vod¥ v odm¥rné ba¬ce

(100 mL) a dopln¥ním obsahu této ba¬ky po rysku [mol·L−1]:

5. Doporu£ená hodnota obsahu vápníku v pitné vod¥ je 40-80 mg·L−1

a ho°£íku 20-30 mg·L−1. Ur£ete doporu£ené molární koncentrace t¥chto

prvk· v pitné vod¥ [mol·L−1]:
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Stanovení obsahu vápníku a ho°£íku v minerální vod¥ a mléce

- autorské °e²ení

Molární koncentrace odm¥rného roztoku Chelatonu III po dosazení na-

váºky této látky (v gramech) rozpu²t¥né ve 100 mL destilované vody

[mol·L−1]:

c =
m

37, 22

Látkové mnoºství vápníku a ho°£íku po dosazení koncentrace odm¥rného roztoku

Chelatonu III (v mol·L−1) a spot°eby tohoto roztoku (v mL) [mol]:

n = c · V

Látkové mnoºství ho°£íku se vypo£ítá jako rozdíl celkového látkového mnoºství ho°-

£íku a vápníku (zji²t¥né titrací) a látkového mnoºství vápníku (zji²t¥né iontov¥ se-

lektivní elektrodou).

Autorské °e²ení testu:

1. 1. b) 2. c) 3. a) 4. b)

2. Amoniak (£pavková voda) NH3, chlorid amonný NH4Cl

3. Ho°£ík Mg

4. 0,101 mol·L−1

5. Vápník 1,0 - 2,0 mmol·L−1, ho°£ík 0,87 - 1,30 mmol·L−1

87



4.7 Argentometrické stanovení obsahu soli v bramb·rkách

Technické a didaktické poznámky:

- Úloha je ov¥°ena na solených bramb·rkách Bohemia Chips, které mají obsahovat

nejvý²e 2,2 % soli. P°i pouºití bramb·rek s výrazn¥ odli²ným obsahem soli je vhodné

p°epo£ítat bu¤ naváºku bramb·rek, nebo dusi£nanu st°íbrného.

- Roztok obsahující bramborové lupínky je p°íli² viskózní, a tak je obtíºné ho p°e�l-

trovat.

- Podle moºností ²koly je vhodné zbytky dusi£nanu st°íbrného nechat recyklovat.

Výchozí znalosti a dovednosti:

- chemické výpo£ty (hmotnostní zlomek, molární koncentrace, výpo£ty z chemických

rovnic)

- práce v laborato°i (navaºování pevných látek, zah°ívání, titrace)

�asová náro£nost: 45 minut

Za°azení tématu:

- obecná chemie (sráºecí reakce)

- anorganická chemie (halogenidy, slou£eniny st°íbra)

- analytická chemie (odm¥rná analýza, kvantitativní analýza, argentometrie)

Pouºitá a související literatura:

https://web.natur.cuni.cz/analchem/zprakt/navody.pdf

http://anl.zshk.cz/vyuka/konduktometrie.aspx

Realizace experimentu bez vyuºití m¥°icích p°ístroj·:

Argentometrickou titraci je moºné provád¥t nap°íklad s vyuºití indikátoru �uorescei-

nu, kdy je bod ekvivalence indikován zm¥nou barvy titrovaného roztoku na béºovou.
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Argentometrické stanovení obsahu soli v bramb·rkách - test

1. Dopl¬te následující chemické rovnice:

a) AgNO3 + .......... → AgCl + NaNO3 b) .......... + KBr → AgBr + KNO3

c) AgNO3 + NaF → AgF + .......... d) AgNO3 + KI → .......... + KNO3

2. Uve¤te, jakou barvu mají uvedené halogenidy st°íbrné ve vodném

roztoku:

a) Fluorid st°íbrný AgF .................... b) Bromid st°íbrný AgBr ....................

c) Chlorid st°íbrný AgCl .................... d) Jodid st°íbrný AgI ....................

3. Kolik gram· (na 2 desetinná místa) dusi£nanu st°íbrného AgNO3 je

zapot°ebí naváºit pro p°ípravu 100 mL jeho odm¥rného roztoku, jestliºe

má být spot°eba tohoto roztoku p°i titraci 0,10 g chloridu sodného NaCl

(v roztoku) 20 mL?

4. Kolik gram· soli je maximáln¥ obsaºeno v sá£ku bramb·rek (77 g),

jestliºe podle etikety p°ipadá na 100 g bramborových lupínku nejvý²e

2,2 g soli?
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Argentometrické stanovení obsahu soli v bramb·rkách - autor-

ské °e²ení

Rovnice reakce dusi£nanu st°íbrného a chloridu sodného:

AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3

Molární hmotnost dusi£nanu st°íbrného AgNO3 [g·mol−1]: 169,87

Molární koncentrace dusi£nanu st°íbrného AgNO3 po dosazení naváºky

dusi£nanu st°íbrného [mol·L−1]:

c =
m(AgNO3)

4, 25

Hmotnost chloridu sodného NaCl ve vzorku bramb·rek po dosazení kon-

centrace roztoku AgNO3 (v mol·L−1) a spot°eby tohoto roztoku (v mL)

[mg]:

m(NaCl) = 58, 4 · c · V

Hmotnostní procento soli ve vzorku bramb·rek po dosazení hmotnosti

chloridu sodného (v gramech) a hmotnosti bramb·rek [%]:

w(NaCl)(%) =
m(NaCl)

m

Autorské °e²ení testu:

1. a) NaCl b) AgNO3 c) NaNO3 d) AgI

2. a) bezbarvý roztok b) naºloutlá sraºenina c) bílá sraºenina d) ºlutá sraºenina

3. 1,45 g

4. 1,7 g
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4.8 P°ímé jodometrické stanovení si°i£itan· ve vín¥

Technické a didaktické poznámky:

- Pro realizaci experimentu s vyuºitím ORP elektrody je moºné pouºít £ervené ne-

bo bílé víno. Pokud by se titrace provád¥la bez pouºití ORP elektrody (viz níºe),

muselo by se pouºít bílé víno.

- Metodicky lze kaºdé skupin¥ pracujících student· dát vzorek jiného vína s rozdíl-

ným obsahem si°i£itan· a na konci praktika tyto výsledky porovnat s hodnotami na

etiket¥ láhve od vína i vzájemn¥ mezi jednotlivými skupinami.

Výchozí znalosti a dovednosti:

- chemické výpo£ty (molární koncentrace, hmotnostní koncentrace, výpo£ty z che-

mických rovnic)

- práce v laborato°i (navaºování látek, p°íprava roztok·, pipetování, titrace)

�asová náro£nost: 45 minut

Za°azení tématu:

- obecná chemie (oxida£n¥-reduk£ní reakce)

- anorganická chemie (jod a jeho slou£eniny, síra a její slou£eniny)

- analytická chemie (kvantitativní analýza, jodometrie)

Pouºitá a související literatura:

Dufek, Petr: Stanovení oxidu si°i£itého ve vín¥ standardními i alternativními meto-

dami (diplomová práce, 2014)

Realizace experimentu bez vyuºití m¥°icích p°ístroj·:

ORP elektroda se dá nahradit roztokem ²krobu, p°i£emº titrace se provádí se obje-

vení modrého zabarvení roztoku.
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P°ímé jodometrické stanovení si°i£itan· ve vín¥ - test

1. Uve¤te názvy a vzorce alespo¬ 5 slou£enin p°ítomných ve vín¥, které

jsou klasi�kovány jako volné si°i£itany:

2. Kv·li kterým 2 vlastnostem se p°idává oxid si°i£itý do vína?

3. Jodometrie je p°íkladem titrace:

a) acidobazické b) komplexotvorné

c) redoxní d) sráºecí

4. Napi²te chemickou rovnici reakce thiosíranu sodného s jodem:

5. Vypo£ítejte molární koncentraci roztoku jodu vzniklého rozpu²t¥ním

0,20 g jodu I2 ve vodném roztoku jodidu draselného KI v odm¥rné ba¬ce

(100 mL) a dopln¥ním destilovanou vodou po rysku [mol·L−1]:

6. Pro£ se jod rozpou²tí ve vodném roztoku jodidu draselného KI a ne

jen v destilované vod¥?

7. Vypo£ítejte hmotnostní koncentraci si°i£itan· (v p°epo£tu na SO2)

ve vzorku 50 mL vína, bylo-li v n¥m stanoveno 4,5 mmol si°i£itan·

[m·L−1]:
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P°ímé jodometrické stanovení si°i£itan· ve vín¥ - autorské °e-

²ení

Rovnice reakce si°i£itan· s jodem:

SO2−
3 + I2 + H2O → SO2−

4 + 2 I− + 2 H+

Molární koncentrace odm¥rného roztoku jodu I2 po dosazení jeho na-

váºky (v gramech) [mol·L−1]:

c =
m(I2)

25, 39

Hmotnostní koncentrace (v mg·L−1) si°i£itan· v titrovaném vzorku vína se vypo£ítá

po dosazení spot°eby odm¥rného roztoku jodu V (I2) ze vztahu:

ρ(SO2−
3 ) = 20 · c(I2) · V (I2) · 80

Autorské °e²ení testu:

1. Nap°íklad oxid si°i£itý SO2, si°i£itan sodný Na2SO3, si°i£itan vápenatý CaSO3,

hydrogensi°i£itan sodný NaHSO3, hydrogensi°i£itan vápenatý Ca(HSO3)2, hydro-

gensi°i£itan draselný KHSO3, disi°i£itan sodný Na2S2O5 £i disi°i£itan draselný K2S2O5

2. Antioxida£ní a antibakteriální

3. c)

4. 2 Na2S2O3 + I2 → 2NaI + Na2S4O6

5. 7,87 mmol·L−1

6. Jod je ²patn¥ rozpustný ve vod¥ (molekuly jodu jsou nepolární, zatímco voda

je polárním rozpou²t¥dlem), dob°e v roztoku jodidu draselného (kv·li tvorb¥ kom-

plex· KI3)

7. 1,41 mg·L−1
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4.9 Nep°ímé jodometrické stanovení chlornan· v prost°edku Savo

Technické a didaktické poznámky:

- Pro experiment je nutné pouºít prost°edek Savo Original, nebo´ n¥které jiné alter-

nativy obsahují na místo chlornan· peroxid vodíku

Výchozí znalosti a dovednosti:

- chemické výpo£ty (molární koncentrace, výpo£ty z chemických rovnic, hmotnostní

procento)

- práce v laborato°i (pipetování, navaºování pevných látek, p°íprava roztok·, titrace)

�asová náro£nost: 45 minut

Za°azení tématu:

- obecná chemie (oxida£n¥-reduk£ní reakce)

- anorganická chemie (chlornany)

- analytická chemie (kvantitativní analýza, odm¥rná analýza, redoxní titrace, jodo-

metrie)

Pouºitá a související literatura:

http://ach.upol.cz/user-�les/�les/jodometricke-stanoveni-chlornanu.pdf

http://www.mssch.cz/sites/default/�les/_uzivatele/tupa/1171029842.savo_.pdf.pdf

https://kabcizj.gjn.cz/OPPA/VM_CH/CH20_VM_Titrace_Savo.pdf

Realizace experimentu bez vyuºití m¥°icích p°ístroj·:

Titrace se provádí s vyuºitím roztoku ²krobu do zm¥ny barvy titrovaného roztoku

na modrou.
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Nep°ímé jodometrické stanovení chlornan· v prost°edku Savo

- test

1. Ú£innou látkou mnoha £isticích prost°edk· je chlornan sodný, nebo

peroxid vodíku. Vysv¥tlete na konkrétních chemických rovnicích dezin-

fek£ní ú£inky t¥chto slou£enin:

2. Pro jodometrické stanovení chlornan· se pouºívá titrace:

a) p°ímá b) nep°ímá c) zp¥tná

3. Napi²te rovnici reakce chlornanu sodného s jodidem draselným v pro-

st°edí kyseliny sírové:

4. Vypo£ítejte hmotnost jodidu draselného KI pot°ebného pro p°ípra-

vu 100 mL jeho odm¥rného roztoku, je-li zapot°ebí, aby ve 25 mL tohoto

roztoku bylo rozpu²t¥no 2,50 mmol jodidu [g]:

5. Ve vzorku 2,50 mL prost°edku Savo Original (ρ = 1,00 g·cm−3) bylo

stanoveno 1,50 mmolu chlornanu sodného. Jaké je hmotnostní procento

chlornanu v tomto prost°edku [%]?
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Nep°ímé jodometrické stanovení chlornan· v prost°edku Savo

- autorské °e²ení

Molární koncentrace roztoku jodidu draselného KI po dosazení jeho na-

váºky (v gramech) [mol·L−1]:

c =
m(KI)

16, 6

Molární koncentrace roztoku thiosíranu sodného Na2S2O3 po dosazení na-

váºky jeho pentahydrátu (v gramech) [mol·L−1]:

c =
m(Na2S2O3 · 10H2O)

6, 20

Hmotnost chlornanu sodného ve vzorku se vypo£ítá z rovnice:

m(NaClO) = 74, 5 · c(I2) · V (I2)

Autorské °e²ení testu:

1. NaClO→ NaCl + O, H2O2 → H2O + O (dezinfek£ní ú£inky má atomární kyslík)

2. b)

3. NaClO + 2 KI + H2SO4 → I2 + NaCl + K2SO4 + H2O

4. 1,66 g KI

5. 4,5 %
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4.10 Manganometrické stanovení alkohol· v dezinfek£ním prost°edku

Technické a didaktické poznámky:

- Pro experiment je nutné pouºít alkoholický dezinfek£ní prost°edek (vybrán Steri-

lium), nebo´ jiné p°ípravky obsahují r·zné ú£inné látky, nap°. Cutasept F obsahuje

kvartérní amonniové soli nebo Betadine obsahuje jodovaný povidon. - Rozpou²t¥ní

manganistanu draselného ve vod¥ nemusí jít snadno, av²ak je d·leºité ve²kerou na-

váºku této látky kvantitativn¥ p°evést do odm¥rného roztoku.

Výchozí znalosti a dovednosti:

- chemické výpo£ty (molární koncentrace, výpo£ty z chemických rovnic, hmotnostní

procento)

- práce v laborato°i (navaºování pevných látek, p°íprava roztok·, zah°ívání roztok·,

titrace)

�asová náro£nost: 45 minut

Za°azení tématu:

- obecná chemie (oxida£n¥-reduk£ní reakce)

- anorganická chemie (mangan a jeho slou£eniny)

- organická chemie (alkoholy)

- analytická chemie (kvantitativní analýza, odm¥rná analýza, redoxní titrace, man-

ganometrie)

Realizace experimentu bez vyuºití m¥°icích p°ístroj·:

Bod ekvivalence lze spat°it i vizuáln¥ jako první p°ídavek manganistanu draselného,

po kterém se titrovaný roztok zbarví �alov¥.
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Manganometrické stanovení alkohol· v dezinfek£ním prost°ed-

ku - test

1. Do následujícího textu dopl¬te správné výrazy:

Propan-1-ol je p°íkladem 1) ............... alkohol·, zatímco propan-2-ol se mezi 2)

............... alkoholy. Oxidací alkohol· vznikají nejprve 3) ............... slou£eniny. Tato

oxidace je realizovatelná v 4) ................ prost°edí nap°íklad pomocí manganistanu

draselného KMnO4.

1) a) primárních b) sekundárních c) terciárních

2) a) primárních b) sekundárních c) terciárních

3) a) organokovové b) karbonylové c) karboxylové

4) a) kyselém b) neutrálním c) zásaditém

2. Uve¤te barvy jednotlivých slou£enin ve vodném roztoku:

a) Manganistan draselný .................... b) Manganan draselný ....................

c) Oxid mangani£itý .................... d) Síran manganatý ....................

3. Napi²te chemickou rovnici:

a) Reakce manganistanu draselného s kyselinou ²´avelovou v prost°edí H2SO4:

b) Reakce manganistanu draselného s ethanolem v prost°edí H2SO4:

4. Jaké látkové mnoºství propanolu se zoxiduje p°i titraci 21,3 mL rozto-

ku manganistanu draselného v kyselém prost°edí, jestliºe 100 mL tohoto

roztoku obsahuje 4,2 g manganistanu draselného [mmol]?
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Manganometrické stanovení alkohol· v dezinfek£ním prost°ed-

ku - autorské °e²ení

Rovnice oxidace propanolu manganistanem draselným v prost°edí ky-

seliny sírové:

5 C3H7OH + 18 KMnO4 + 27 H2SO4 → 15 CO2 + 9 K2SO4 + 18 MnSO4 + 47

H2O

Molární koncentrace roztoku manganistanu draselného KMnO4 po dosazení jeho

naváºky (v gramech) [mol·L−1]:

c =
m(KMnO4)

15, 8

Hmotnost alkoholu (propanolu) p°ítomného ve vzorku se vypo£ítá po dosazení spo-

t°eby odm¥rného roztoku manganistanu draselného KMnO4 (v mL) z rovnice:

m =
5

4
· 60 · c(KMnO4) · V (KMnO4)

Autorské °e²ení testu:

1. 1. a) 2. b) 3. b) 4. a)

2. a) Fialový roztok b) Zelený roztok c) Hn¥dá sraºenina d) Bezbarvý roztok

3. a) 5 (COOH)2 + 2 KMnO4 + 3 H2SO4 → 10 CO2 + 2 MnSO4 + K2SO4 + 8

H2O

b) 12 KMnO4 + 5 C2H5OH + 18 H2SO4 → 6 K2SO4 + 12 MnSO4 + 10 CO2 + 3

H2O

4. 1,57 mmol
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