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ÚLOHY Z PRAXE  
Chemická olympiáda – kategória EF – 48. ročník – šk. rok 20011/12 

Celoštátne kolo  
 
Elena Kulichová   
 
 
Maximálne 50 bodov              
Doba riešenia: 300 minút  
 

Soli kyseliny askorbovej s kovmi alkalických zemín sa používajú ako zložka liečiv 

a tiež ako zložka výživových doplnkov.  

Cieľom praktickej  úlohy je pripraviť askorban horečnatý a stanoviť výťažok syntézy 

vzhľadom na použité množstvo kyseliny askorbovej. 

Predpokladáme, že reakciu syntézy možno vystihnúť rovnicou: 

2 C6H8O6   
+ MgCO3      → C12H14O12Mg  + CO2 

Čistota askorbanu  horečnatého sa stanoví jodometricky: 

C12H14O12Mg  +  2 I2 →  4 HI  +  C12H10O12Mg 

Zadanie si starostlivo preštudujte a jednotlivé úlohy si zoraďte tak, aby ste optimálne 

využili čas, ktorý máte na riešenie praktickej časti k dispozícii. 

 

 
Úloha 1     Príprava roztokov 

V laboratóriu máte k dispozícii nasledujúce roztoky: 

• odmerný roztok jódu s koncentráciou blízkou c = 0,01 mol dm-3, 

• zásobný roztok kyseliny askorbovej s neznámou koncentráciou, 

• roztok indikátora. 

1.1 Prekontrolujte, či máte k dispozícii všetky potrebné roztoky. Oboznámte sa 

s umiestnením ďalších potrebných chemikálií, pomôcok a nádob na odpad. 

1.2 Vypočítajte hmotnosť kyseliny askorbovej potrebnú na prípravu 100 cm3 

štandardného roztoku s koncentráciou blízkou c = 0,01 mol dm-3. Vypočítané 

množstvo odvážte a roztok pripravte z analyticky čistej práškovej kyseliny 

askorbovej. 
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Úloha 2     Stanovenie presnej koncentrácie odmerné ho roztoku 

Do titračnej banky pipetujte 10 cm3 štandardného roztoku kyseliny askorbovej. Steny 

banky opláchnite malým množstvom destilovanej vody. Pridajte 10 kvapiek 

škrobového mazu. Titrujte odmerným roztokom jódu do modrého sfarbenia, ktoré je 

stále minimálne 20 s.  

Vypočítajte presnú koncentráciu odmerného roztoku jódu. 

 

Úloha 3     Analýza východiskovej látky 

3.1  Limitujúcou východiskovou surovinou bude v našom prípade kyselina 

askorbová, ktorú máte k dispozícii vo forme roztoku na pracovnom mieste. Zo 

suroviny pripravte roztok na analýzu: do odmernej banky s objemom 250 cm3 

odpipetujte 5 cm3 suroviny, doplňte destilovanou vodou po rysku a dôkladne 

zhomogenizujte.  

3.2  Z roztoku na analýzu pipetujte do titračnej banky 10,0 cm3. Steny banky 

opláchnite malým množstvom destilovanej vody. Pridajte 10 kvapiek (0,5 cm3) 

škrobového mazu. Titrujte odmerným roztokom jódu do modrého sfarbenia, 

ktoré je stále minimálne 20 s. Vypočítajte látkové množstvo kyseliny askorbovej, 

ktorá sa nachádza v 25 cm3 roztoku kyseliny askorbovej, ktorý je určený na 

syntézu. 

 

Úloha 4 Príprava askorbanu hore čnatého 

4.1  Do kadičky s objemom 150 cm3 pipetujte 25 cm3 roztoku kyseliny askorbovej, 

ktorý je určený na syntézu.  

4.2  Z práškového uhličitanu horečnatého odvážte 2,5 – 2,8 g na dvojmiestnych 

váhach. 

4.3  Do roztoku kyseliny askorbovej pridávajte po častiach uhličitan horečnatý, až 

kým nepozorujete, že nezreagovaný uhličitan ostáva v kadičke ako sediment. 

4.4  Roztok mierne zahrejte (na 70 – 75 °C). Pozorujte  únik CO2 a ďalšie 

rozpúšťanie MgCO3. Ak sa sediment uhličitanu horečnatého rozpustí, pridajte 

opatrne ďalšie množstvo MgCO3, tak, aby bol v reakčnej zmesi opäť 

v nadbytku.  
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Úloha 5     Izolácia askorbanu hore čnatého   

5.1 Zostavte aparatúru na filtráciu pri atmosférickom tlaku. Použite skladaný filter. 

5.2  Ešte teplú reakčnú zmes prefiltrujte, filtračný koláč premyte 10 cm3 destilovanej 

vody. Filtrát zachytávajte do kadičky s objemom 150 cm3. 

5.3  V soľankovom kúpeli schlaďte filtrát na teplotu približne 3 °C. 

5.4  K filtrátu pridajte 75 cm3 acetónu a celú zmes prelejte vo oddeľovacieho lievika.  

V lieviku sa začne oddeľovať spodná vrstva, ktorú tvorí sirupovitý roztok 

askorbanu horečnatého vo vode. Usadzovanie nechajte prebiehať tak dlho, kým 

sa kvapalina v hornej časti lievika nevyčíri. 

5.5  Potom spodnú vrstvu starostlivo oddeľte do vopred odváženej liekovky. (Údaj o 

hmotnosti liekovky so zátkou uveďte v odpoveďovom hárku a nechajte si ho 

podpísať dozorom)  

5.6  Odvážte liekovku spolu s produktom. (údaj o hmotnosti v odpoveďovom hárku 

si nechajte podpísať dozorom). 

5.7   Vypočítajte hmotnosť získaného produktu. 

 

 

Úloha 6     Analýza produktu  

6.1  Z produktu v liekovke odvážte diferenčným spôsobom približne 0,4 g (0,4 cm3) 

produktu do odmernej banky s objemom 100 cm3.  Hmotnosť návažku zistite 

s analytickou presnosťou.  

6.2   Z návažku pripravte zásobný roztok 

6.3  Na analýzu pipetujte 10 cm3 roztoku vzorky do titračnej banky. Steny opláchnite 

malým množstvom destilovanej vody. Pridajte 10 kvapiek (0,5 cm3) škrobového 

mazu. Titrujte odmerným roztokom jódu do modrého sfarbenia, ktoré je stále 

minimálne 20 s. 
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Úloha 7     Bilancia syntézy 

7.1 Vypočítajte teoretický výťažok syntézy s využitím experimentálnych údajov 

získaných v úlohe 3. 

7.2   Zistite skutočný výťažok syntézy s využitím experimentálnych údajov získaných 

v úlohe  5 a 6. 

7.3   Vypočítajte relatívny výťažok syntézy. 

  

Všetky experimentálne získané hodnoty a predpísané výpo čty uve ďte 

v odpove ďovom hárku 

 
 
Pri riešení používajte nasledujúce hodnoty mólových hmotností: 

Askorban horečnatý (bezvodý): M(C12H14O12Mg) = 374,54 g mol-1 

M(kyselina askorbová) = 176,13 g mol-1 

 

____________________ 
 

 

 

 

 

 


