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PRAKTICKÉ ÚLOHY Z ANALYTICKEJ CHÉMIE 
Chemická olympiáda – kategória A – 48. ročník – školský rok 2011/2012  
 
Študijné kolo  
 

Pavol Tarap čík 
 

Hodnotenie: 25 bodov 
 
 
Úvod 

Praktická činnosť v analytických úlohách školského kola chemickej olympiády je 

orientovaná na nácvik správneho vykonávania laboratórnych pracovných operácií. 

Zároveň je potrebné aplikovať laboratórne postupy so znalosťou podstaty 

využívaných javov. V tomto kole sa precvičia jednoduché prípravy roztokov, použitie 

acidobázických indikátorov, technika titrácie a zároveň sa treba zaoberať podstatou 

dejov prebiehajúcich pri titrácii (napríklad pomocou zobrazenia priebehu titrácie 

titračnou krivkou).  

Výsledky praktického merania treba výpočtovo spracovať na požadovaný 

výstupný údaj, ktorý treba uvádzať korektným spôsobom. Treba sa preto venovať aj 

práci s číslami.  

Pri laboratórnej práci je nevyhnutné viesť si laboratórny denník. V denníku si 

poznačte: 

- podrobne všetky prípravné výpočty, 

- potrebné tabuľkové hodnoty,  

- chemické základy (rovnice) merania a súvisiacich javov, 

- postup pri práci, 

- pozorovania a namerané hodnoty, 

- podrobne úplné výpočty a vypočítané výsledky,  

- odpovede na sprievodné otázky. 

V príprave na praktické úlohy v kategórii A si preštudujte všeobecné základy 

odmernej analýzy, teda: postupy merania hmotnosti a objemu, techniku práce 

s odmerným sklom, vlastnosti chemických reakcií využiteľných v tejto oblasti, 

spôsoby určovania bodu ekvivalencie, aké chemické reakcie sa využívajú pri 

hlavných typoch odmernej analýzy, referenčné (základné) látky. Tieto informácie 

nájdete v učebniciach a príručkách analytickej chémie.  
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Odporúčaná literatúra: 

1.  M. Čakrt a spol.: Praktikum z analytickej chémie, Bratislava, Alfa, 1989. 

2. Projekt VIZLAB, ktorý obsahuje mnoho užitočných informácií o práci 

v analytickom laboratóriu, je dostupný na stránke http://www.analytika.sk  

3.   J. Garaj, Z. Hladký, J. Labuda: Analytická chémia I, Bratislava, STU, 1996. 

(Skriptá z Analytickej chémie I a II, používané na FChPT STU upravené do 

elektronickej podoby sú k dispozícii na webovej stránke Ústavu analytickej 

chémie FCHPT STU: http://www.chtf.stuba.sk/kalch/eAC.php) 

 

__________ 

 
Praktická úloha  

Identifikácia rôznych kyselín v roztokoch na základe ich správania sa pri titrácii 

hydroxidom sodným 

V našom životnom prostredí hrá zvlášť významnú úlohu voda. V nej sú 

rozpustené rôzne látky a mnohé z nich si s týmto médiom vymieňajú chemickou 

reakciou ióny H+ - správajú sa teda ako kyseliny alebo zásady. Na základe takýchto 

reakcií sa dajú aj analyticky identifikovať alebo sa môže stanoviť ich množstvo. 

Pre acidobázické reakcie látok vo vode sú často dobre známe rovnovážne 

konštanty – pre disociáciu kyseliny Ka resp. pre protonizáciu zásady KH, pre 

disociáciu zásady Kb resp. pre naviazanie OH- na kyselinu βOH. Medzi týmito 

rovnovážnymi konštantami platia známe vzťahy. 

 

Úlohou v tomto kole CHO je pripraviť roztoky niekoľkých kyselín so známou 

koncentráciou približne rovnakou koncentráciou a jeden roztok hydroxidu sodného 

s podobnou vhodnou koncentráciou. Všetky roztoky budú bezfarebné a číre. 

Pedagogický dozor tieto vami pripravené roztoky dá do identifikovateľných nádobiek, 

ale bez označenia obsahu. Vašou úlohou je zistiť, v ktorej nádobke sa jednotlivé 

roztoky nachádzajú. Použite pri tom titráciu silnou zásadou. Máte k dispozícii roztoky 

niekoľkých indikátorov a bežné odmerné laboratórne sklo. 

__________ 
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Potrebné chemikálie a pomôcky 

Kyselina chlorovodíková, sírová, šťaveľová, fosforečná, citrónová, hydrogenftalan 

draselný a Chelatón 3 (disodná soľ kyseliny etyléndiamíntetraoctovej, dihydrát).  

Hydroxid sodný, roztok 0,4 mol dm-3 CaCl2 neutrálny na metylčerveň 

Indikátorové roztoky: metyloranž, metylčerveň (bromkrezolová zelená),bromtymolová 

modrá a fenolftaleín (tymolftaleín). 

 

Striekačka s deionizovanou vodou 

byreta 25 cm3, delená pipeta 5 cm3, nedelená pipeta 10/20/25 cm3, odmerná banka 

250 cm3 (7x), 1000 cm3, odmerný valec 25 cm3, titračné banky (250 cm3), kadičky 

250 cm3, 100 cm3, hodinové sklíčko, sklená tyčinka, kvapkadlo, byretový lievik, lapák, 

stojan, špachtľa, lyžička, pinzeta, filtračný papier.  

 

Princíp 

Kyseliny použité v úlohe sa líšia v počte vymieňaných H+ iónov a líšia sa tiež 

silou kyselín. Pri titrácii silným hydroxidom sa teda bude meniť pH roztoku pre každú 

kyselinu odlišným spôsobom. Tieto rozdiely budete pozorovať podľa zmeny farby 

jednotlivých indikátorov. 

 

Úloha 1 Príprava roztokov 

Pripravte roztoky uvedených látok kyslého charakteru tak, aby ste mali 

dostatočné množstvo na ďalšiu prácu. Použite jednotnú koncentráciu približne 0,1 

mol dm-3. 

Roztok kyseliny šťaveľovej a hydrogenftalanu draselného pripravte presne – 

v časti práce 3 ich použijete ako referenčné (základné) látky. Roztoky ostatných látok 

môžu byť pripravené s menšou presnosťou. Ak pripravíte roztok kyseliny citrónovej 

z potravinového obchodného preparátu z presného návažku, môže sa použiť v časti 

4. Pripravte roztok hydroxidu sodného s koncentráciou približne 0,2 mol dm-3. 

 

1.1 Uveďte do protokolu pre každý roztok množstvo odoberanej zásobnej látky 

(objem kvapaliny, resp. hmotnosť tuhej látky) použité na prípravu roztoku. 

Uveďte aj výpočet tohto množstva. 

1.2 Zistite, aké sú funkčné oblasti vami používaných indikátorov  
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1.3  Zistite v tabuľkách hodnoty rovnovážnych konštánt súvisiacich s príslušnými 

rovnováhami v roztokoch. Uveďte ich v protokole v jednotnej forme – napríklad 

ako pKa. 

1.4 Napíšte matematické rovnice vzťahov medzi rovnovážnymi konštantami: Ka - KH 

- Kb - βOH. 

 

Úloha 2 Identifikácia neznámych kyselín 

 Do titračnej banky napipetujte 10 cm3 roztoku neznámej kyseliny, pridajte 25 

cm3 deionizovanej (destilovanej) vody a 2 až 3 kvapky indikátora s funkčnou 

oblasťou pri zásaditom pH. Titrujte roztokom hydroxidu. Všímajte si priebeh zmien v 

titračnej banke v závislosti od pridaného objemu. Poznamenajte si spotrebu do 

prudkej zmeny sfarbenia roztoku. Zopakujte celý experiment s danou látkou tak, že 

podľa potreby upravíte pipetovaný objem, aby spotreby boli čo najväčšie, ale aby 

nebolo potrebné doplniť byretu. Za týchto podmienok urobte meranie danej látky pre 

každý indikátor. Zopakujte pokus pre všetky látky. 

 

2.1  Urobte zápis pozorovaní do vhodnej tabuľky.  

2.2 Identifikujte jednotlivé kyseliny a svoj záver zdôvodnite.  

 

Úloha 3 Štandardizácia roztoku hydroxidu sodného  

 Kyselina šťaveľová a hydrogenftalan draselný sa používajú ako tzv. základné 

látky na zistenie presnej koncentrácie odmerného roztoku hydroxidu. Ich roztoky 

pripravte s presnou koncentráciou asi 0,1 mol dm-3, teda rozpustením presného 

návažku a doplnením roztoku po značku v príslušnej odmernej banke.  

 

3.1 Opíšte podrobne postup správneho doplnenia odmernej banky po značku. 

3.2 Opíšte správny postup pri pipetovaní. 

3.3 Opíšte správny postup pri naplnení byrety. 

 

 a) Do titračnej banky pipetujte 20 cm3 roztoku kyseliny šťaveľovej, pridajte 25 

cm3 destilovanej vody, pridajte indikátor metyloranž. Titrujte odmerným roztokom 

NaOH, po zmene farby pridajte roztok CaCl2 (20 cm3), vznikne zrazenina, vráti sa 

pôvodné sfarbenie indikátora, roztok dotitrujte do prudkej zmeny sfarbenia. 

Stanovenie opakujte najmenej trikrát, pri opakovaní pridávajte roztok zrážadla asi 0,2 
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cm3 pred očakávaným bodom ekvivalencie. Jednotlivé merania sa nemajú líšiť o viac 

ako 0,1 cm3, prípadný odľahlý výsledok vylúčte. Vypočítajte priemernú spotrebu.  

 

 b) Do titračnej banky pipetujte 25 cm3 roztoku hydrogenftalanu draselného, 

pridajte 25 cm3 destilovanej vody, pridajte indikátor fenolftaleín. Titrujte odmerným 

roztokom do prudkej zmeny sfarbenia. Stanovenie opakujte najmenej trikrát. 

Jednotlivé merania sa nemajú líšiť o viac ako 0,1 cm3, prípadný odľahlý výsledok 

vylúčte. Vypočítajte priemernú spotrebu.  

 

3.4 Vypočítajte a uveďte presnú koncentráciu hydroxidu sodného v odmernom 

roztoku zistenú pomocou oboch základných látok zvlášť. 

3.5 Čím je spôsobený prípadný rozdiel v zistenej koncentrácii pri týchto dvoch 

metódach štandardizácie? 

3.6 Navrhnite úpravu v postupe práce, ktorou by sa takýto rozdiel eliminoval. 

 

Úloha 4 Stanovenie čistoty potravinárskej kyseliny citrónovej 

Z obchodného preparátu pripravte roztok s predpokladanou koncentráciou 0,1 

mol dm-3. Do titračnej banky pipetujte 10 cm3 tohto roztoku a 3 kvapky vhodného 

indikátorového roztoku. Titrujte odmerným roztokom hydroxidu sodného. Stanovenie 

opakujte najmenej trikrát. Jednotlivé merania sa nemajú líšiť o viac ako 0,1 cm3, 

prípadný odľahlý výsledok vylúčte. Vypočítajte priemernú spotrebu. 

 

4.1 Vypočítajte obsah kyseliny citrónovej v obchodnom preparáte v hmotnostných 

percentách. 

4.2 Zdôvodnite svoju voľbu indikátora pre túto titráciu.  
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PRAKTICKÁ ČASŤ – ORGANICKÁ SYNTÉZA 

Chemická olympiáda – kategória A – 48. ročník – školský rok 2011/2012 

Študijné kolo 

Matej Žabka, Martin Putala 
 

Maximálne 15 bodov 

Doba riešenia: 150 minút 

 

Úvod 

Úlohy z organickej syntézy v praktickej časti tohto ročníka chemickej olympiády 

budú zamerané na reakcie, ktorými sa do organickej zlúčeniny zavádza halogén. 

Zvládnutie úloh bude vyžadovať základné teoretické znalosti a praktické zručnosti  

z izolácie, čistenia (ako sú extrakcia, destilácia, filtrácia za zníženého tlaku) a 

charakterizácie organických zlúčenín.  

 

Odporučená literatúra: 

Ľubovoľná príručka organickej syntézy, napr. Pavol Elečko, Mária Mečiarová, Martin 

Putala, Marta Sališová, Ján Šraga: Laboratórne cvičenie z organickej chémie, 2. 

nezmené vyd., Bratislava, Univerzita Komenského, 1998, ISBN 80-223-1274-6.  

 
 

Halogenácie organických zlú čenín 

   Halogénderiváty sú zaujímavé jednak z pohľadu ich biologickej aktivity (mnohé 

liečivá obsahujú halogén v molekule), tak z pohľadu organickej syntézy ako reaktívne 

intermediáty (umožňujú premenu halogénu na inú funkčnú skupinu). 

   Zavádzanie halogénu do organickej zlúčeniny je možné rozmanitými reakciami: 

substitúciami (elektrofilnými, nukleofilnými, radikálovými) a adíciami. Ako činidlá sa 

používajú halogény čisté (Cl2, Br2, I2) alebo zriedené (N2 + F2), halogény 

v prítomnosti minerálnych alebo Lewisovych kyselín (napr. ZnCl2, AlCl3), vzájomné 

zlúčeniny halogénov (napr. ICl), halogenovodíky (HF, HCl, HBr, HI), halogenidy 

alkalických kovov (napr. NaI) a nekovov (napr. SbF5, PCl3, SOCl2), kyseliny 

halogénne (napr. HOCl) alebo ich deriváty (napr. CH3CH2CH2CH2-O-Cl, CH3-CO-O-

F) a niektoré špeciálne zlúčeniny (napr. N-brómsukcínimid, NBS). 
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Príprava jódetánu 

Príprava jódderivátov z alkoholov sa neuskutočňuje reakciou alkoholu s jodidom 

sodným a kyselinou sírovou na rozdiel od analogickej reakcie na prípravu 

brómderivátov, keďže kyselina sírová je dostatočne silné oxidačné činidlo na to, aby 

zoxidovala jodidové anióny na jód. Jodid fosforitý je vhodným činidlom, ale nie je 

ľahko dostupný. PI3 sa vytvorí in situ z červeného fosforu a jódu.  

 

Materiál a chemikálie:  Zábrusová banka s guľatým dnom 100 cm3 a 50 cm3, banka 

s plochým dnom, sklenené zátky, odmerný valec 25 cm3, spätný chladič, Liebigov 

chladič, teplomer, vodný kúpeľ, varič, kadičky 100 cm3 a 50 cm3, oddeľovací lievik, 

filtračný lievik, špachtľa, hadice, svorky, lapáky, stojany, Pasteurova pipeta, Petriho 

miska, ochranné okuliare, alobal, filtračný papier, červený fosfor, bezvodý etanol, jód, 

10 % roztok uhličitanu draselného, 2 % roztok dusičnanu strieborného v 95 % 

etanole, bezvodý síran sodný, acetón v stričke.  

 

Postup 

Do suchej 100 cm3 banky s guľatým dnom s 1,0 g červeného fosforu, 

upevnenej na stojane, prilejeme 10 cm3 bezvodého etanolu. Na banku nasadíme 

spätný chladič, ktorý upevníme druhým lapákom a zapojíme chladenie (s prúdením 

vody vzostupne). Uvoľníme spodnú svorku a horný lapák a obsah banky premiešame 

krúživým pohybom. Po malých množstvách špachtľou pridávame 10 g jódu. Po 

každom pridaní jódu nasadíme spätný chladič a reakčnú zmes dôkladne premiešame 

(v prípade veľmi búrlivej reakcie banku ochladíme ponorením do kúpeľa so studenou 

vodou). Po pridaní všetkého jódu do reakčnej zmesi vložíme varný kamienok a 

reakčnú zmes zahrievame na vriacom vodnom kúpeli. Zahrievame tak, aby reakčná 

zmes vrela 60 minút. Vriaci vodný kúpeľ odstavíme a po ochladení reakčnej zmesi 

vymeníme spätný chladič za Liebigov. Na chladič upevníme banku, ktorú upevníme 

do lapáka v svorke na druhom stojane a nakoniec do chladiča upevníme teplomer. 

Vložíme varný kamienok, zapojíme chladenie (prívod vody proti smeru toku 

kondenzovanej kvapaliny, vzostupne). Banku s reakčnou zmesou opätovne 

umiestnime do vriaceho vodného kúpeľa a oddestilujeme produkt zo zmesi, pokiaľ 

destiluje (takmer do sucha, hrdlo banky a chladič obalíme malým kúskom vaty s 

alobalom kvôli urýchleniu destilácie). Zachytávame frakciu 50 - 90 °C (tab. hodnota: 

72,9 °C). 
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Destilát žltej farby z tejto banky prelejeme do oddeľovacieho lievika 

a pretrepeme s 15 cm3 10 % roztoku K2CO3. Oddelenú bezfarebnú organickú vrstvu 

(hustota organickej vrstvy je väčšia ako hustota vodnej vrstvy) premyjeme 

pretrepaním s 15 cm3 vody. Následne organickú vrstvu vypustíme do suchej 50 cm3 

kadičky a vysušíme malým množstvom bezvodého síranu sodného (kadičku 

zakryjeme Petriho miskou a necháme postáť 5 – 10 min.). Sušidlo odfiltrujeme 

a filtrát (produkt) zachytený v banke s plochým dnom (prázdna suchá banka sa 

vopred odváži) odvážime. Banku s tmavohnedým destilačným zvyškom uzatvoríme 

a odovzdáme.  

S produktom uskutočníme dôkazovú reakciu: k 2 cm3 2 % roztoku AgNO3 

v etanole prikvapneme asi 5 kvapiek produktu, ak sa nepozoruje žiadna zmena, 

roztok zahrejeme do varu a pozorujeme, či vzniká zrazenina.  

Ar(C) = 12;   Ar(H) = 1;   Ar(O) = 16;    Ar(P) = 31;    Ar(I) = 127;   

ρ(EtOH) = 0,789 g cm-3. 

 

Poznámky: 

Pri práci používajte ochranné okuliare. Ak nosíte vlastné okuliare, tie na ochranu 

Vašich očí postačia. 

Jódetán je dráždivá, pľuzgierotvorná látka. Pri práci dôsledne chráňte kožu pred 

kontaktom s ním, nevdychujte jeho pary. R20, R21, R22, R36, R37, R38, R42, R43, 

R63; S23, S26, S36, S37, S39, S45. 

V prípade, že pre uskutočnenie reakcie nie je k dispozícii laboratórne sklo malých 

rozmerov (100 a 50 cm3 banky), celý postup je možné uskutočniť z dvojnásobného 

množstva východiskových látok. 

Výsledky uvádzajte na primeraný počet platných číslic. 

 

Úloha 1     (8 b)  

Uveďte hmotnosť získaného produktu v g a výsledok dôkazovej skúšky.  

 

Úloha 2     (0,6 b)  

Napíšte celkovú rovnicu reakcie (za predpokladu úplného využitia jódu na 

produkt. 

 



 9 

Úloha 3     (1,8 b)  

a) Určte, ktorá východisková látka je limitujúca pre rozsah reakcie. 

b) Vypočítajte teoretický výťažok produktu v g. 

c) Vypočítajte experimentálny výťažok produktu v %. 

 

Úloha 4     (0,6 b)  

Priraďte signály v 1H NMR spektre produktu jednotlivým atómom vodíka: 3,20 

(kv, 2H), 1,85 (t, 3H). (s: singlet, d: dublet, t: triplet, kv: kvartet) 

 
Úloha 5     (0,6 b)  

Napíšte rovnicu dôkazovej skúšky s jódetánom. 

 

Úloha 6     (0,6 b)  

Prečo nezreagovaný etanol nie je súčasťou produktu (kde sa oddelí)? 

 
Úloha 7     (1,0 b)  

a) Na prípravu jódderivátov z alkoholov nie je vhodná priama reakcia s jodidom 

alkalického kovu, hoci jodidový anión je silný nukleofil. Prečo? 

b) Čo je potrebné spraviť, aby sa dala hydroxyskupina alkoholu zameniť za 

halogén? 

 

Úloha 8     (1,8 b)  

Jódetán je silné alkylačné činidlo. Navrhnite (napíšte reakčnú schému), ako by 

ste s jeho pomocou pripravili: 

a) terc-butyl(etyl)éter z 2-metylpropán-2-olu, 

b) 2-etylcyklohexanón z cyklohexanónu, 

c) pentán-2-ón z etylesteru kyseliny 2-oxobutánovej. 

 

Úprava bežných chemikálií pre študijné kolo 

Sušenie 95 %-ného etanolu  

Postup 1 

Do 500 cm3 banky s guľatým dnom a magnetickým miešadielkom navážiť 75 g CaO, 

pridať 300 cm3 95 % etanolu a refluxovať pod spätným chladičom 6 hod. za stáleho 
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miešania. Nechať samovoľne ochladiť na laboratórnu teplotu a miešať cez noc. 

Následne oddestilovať etanol (teplota varu 78,3 °C) do suchej banky a do bre 

uzatvoriť (bezvodý etanol je veľmi hygroskopický). 

 

Postup 2   

Do 500 cm3 banky s guľatým dnom a varnými kamienkami navážiť 35 g horčíkových 

pilín, pridať 300 cm3 95 % etanolu a refluxovať pod spätným chladičom, kým sa 

nevytvorí biely zákal. Potom pokračovať v refluxe ešte ďalšie 4 hod.. Následne 

oddestilovať etanol do suchej banky a dobre uzatvoriť. 

 

Sušenie červeného fosforu  

Do 250 cm3 kadičky alebo banky s magnetickým miešadielkom navážiť 40 - 50 g 

červeného fosforu pridať primerané množstvo destilovanej vody (150 – 200 cm3) 

a nechať 15 min. vrieť za stáleho miešania. Odstaviť zahrievanie a miešanie, nechať 

usadiť a dekantovať. Opäť zaliať vriacou vodou a dekantovať, zopakovať 

niekoľkokrát. Potom celý obsah banky preniesť do Büchnerovho lievika, banku 

vypláchnuť vriacou vodou. Na Büchnerovom lieviku premývať vriacou vodou dovtedy, 

kým filtrát nie je neutrálny. Fosfor presunúť do banky s guľatým dnom a sušiť vo 

vákuu vodnej vývevy v kúpeli zahriatom na 90 - 100 °C 3 hod.. Odstráni ť zahrievanie 

a pod vákuom nechať vychladiť na laboratórnu teplotu. Nakoniec banku uzatvoriť 

a umiestniť do eksikátora s P2O5. S eksikátora odsať vzduch a takto skladovať až do 

použitia fosforu. 

____________________ 
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