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PRAKTICKÉ ÚLOHY Z ANALYTICKEJ CHÉMIE 
Chemická olympiáda – kategória A – 49. ročník – školský rok 2012/2013 

Celoštátne kolo 

 
Pavol Tarap čík 
 
Hodnotenie:  25 bodov (b) 
Doba trvania: 120 minút 
 
 
Chelatometria  

 
Úloha: Identifikujte tri roztoky a zistite presnú k oncentráciu zino čnatých a hlinitých 
katiónov v roztokoch 
 

Máte k dispozícii tri banky označené A, B, C a vašim súťažným číslom, pričom  

v jednej z nich je chelatón 3 so známou koncentráciou asi 0,02 mol dm-3 (presná  hodnota 

koncentrácie je uvedená na štítku), v druhej  je roztok zinočnatej soli a v tretej roztok 

hlinitej soli, ktorých  koncentrácie sú  neznáme. Vašou úlohou je zistiť zloženie dodaných 

troch neoznačených roztokov, ktoré máte v bankách na laboratórnom stole.   

 
Chemikálie:  

tri neoznačené roztoky obsahujúce dusičnan zinočnatý a dusičnan hlinitý a chelatónu 3 

látka forma R-vety S-vety 

Chelatón 3 roztok 22,36/37/38 26,36 

urotropín tuhá látka 11, 42/43 2,13,22,24,37,46 

xylenolová oranžová indikátorová zmes s NaCl - - 

dusičnan zinočnatý roztok 8,22 2,17,24/25,46 

dusičnan hlinitý roztok 8,22,36/38 2,17,22,26,36,46 

deionizovaná voda  - - 

 

Laboratórne pomôcky: 

titračné banky 3 ks 

byreta 25 cm3 

pipeta nedielikovaná 10 cm3, 25 cm3 

kadička 800 cm3 (1 ks), 50 až 100 cm3 (2 ks), 250 až 400 cm3 (1 ks) 

tyčinka, byretový lievik, špachtľa, lyžička 
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striekačka s deionizovanou/destilovanou vodou 

hodinové sklíčka, kvapkadlá 

 
 
Postup: 
 
1.   Rozlíšenie roztokov  

Na rozlíšenie roztokov, ktoré máte k dispozícii, môžete použiť len ich vzájomné 

reakcie. Použite kvapkadlá a hodinové sklíčka. Zámer vašich experimentov a pozorovania 

zapíšte prehľadne do odpoveďového hárka.  Zdôvodnite váš záver o zložení roztokov 

v bankách. 

 Ak nedokážete identifikova ť obsah roztokov, vyžiadajte si identifikáciu od 

dozoru a pokra čujte ďalšou úlohou. Za túto časť úlohy nezískate žiadne body. 

 

2.   Stanovenie presnej koncentrácie  Zn 2+ v skúmanom roztoku  

 Z roztoku obsahujúceho ióny Zn2+ odoberte 25 cm3 pipetou na titráciu. Pridajte  

25 cm3 vody a toľko urotropínu, aby sa žltý roztok sfarbil na fialovo. Takto upravený roztok 

titrujte roztokom chelatónu do čisto žltého sfarbenia výsledného roztoku.  

 

3.   Stanovenie presnej koncentrácie  Al 3+ v skúmanom roztoku  

 Do titračnej banky odpipetujte 10 cm3 roztoku  obsahujúceho  Al3+, pridajte 25 cm3 

odmerného roztoku chelatónu 3 a  takto pripravený roztok zahrejte na teplotu o niečo 

nižšiu, ako je jeho teplota varu.  Po ochladení pridajte do roztoku indikátor xylenolovú 

oranžovú a po malých častiach tuhý urotropín v takom množstve, aby jasnožlté sfarbenie 

roztoku práve stratilo na žiarivosti. Takto upravený roztok titrujte roztokom Zn2+ do 

objavenia sa fialového sfarbenia. 

 
 

Vyplňte odpove ďový hárok  
 
Poznámka: 

Dodržujte správny zápis číselných hodnôt a správne používanie jednotiek veličín. 

Zápis výsledkov merania treba robiť do odpoveďového hárka ihneď. Oneskorené 

zapisovanie dozor nedovolí. Prípadné opravy chybného zápisu treba ohlásiť a opraviť 

zápis prečiarnutím tak, aby pôvodná hodnota ostala čitateľná. Opravený zápis sa uvedie 

vedľa opravovaného.  
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PRAKTICKÁ ÚLOHA Z ORGANICKEJ SYNTÉZY  

Chemická olympiáda – kategória A – školský rok 2012/2013 

Celoštátne kolo  
 
Marek Vician,  Martin Putala 

 

Maximálne 15 bodov 
Doba riešenia: 220 min, z toho 120 min zahrievanie reakčnej zmesi 
 

Úvod 

 Uvoľňovanie svetla sa môže pozorovať aj pri niektorých oxidačných reakciách, ktoré 

prebiehajú pri bežných teplotách. Vzniká pri nich energeticky bohatý peroxidový 

medziprodukt, ktorý pri rozpade emituje svetlo. Vyššiu produkciu svetla dávajú pri oxidácii 

tri typy zlúčenín – ftalazíndióny, akridíniové soli a difenyloxaláty. Predstaviteľom prvého 

typu je luminol  (5-amino-2,3-dihydroftalazín-1,4-dión). Pri oxidácii peroxidom alebo 

vzdušným kyslíkom v bázickom prostredí sa vytvorí tricyklický intermediát, z ktorého sa 

eliminuje molekula dusíka za súčasnej svetelnej emisie. 

 Reakcia s peroxidom vodíka prebieha dobre len za katalýzy so ľami niektorých 

prechodných kovov  (Fe, Cu, Co, Cr). Toto sa využívalo v kriminalistike pri zisťovaní 

napr. stôp po krvi, ktoré obsahujú železo z hemoglobínu. 
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Príprava luminolu 

  

Čistý luminol je biela kryštalická látka, slabo rozpustná vo väčšine polárnych 

rozpúšťadiel, ale veľmi dobre rozpustná v dimetylsulfoxide. Pripravuje sa redukciou 

nitroskupiny 5-nitro-2,3-dihydroftalazín-1,4-diónu pomocou rôznych redukčných činidiel, 

najčastejšie použitím ditioničitanu sodného v alkalickom prostredí, podľa nasledujúcej 

schémy: 
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Materiál a pomôcky 

umiestnenie materiál/pomôcka (počet) 

slzovitá banka 50 ml (1) 

odmerné valce: 10 ml (1) a 25 ml (1) 

spätný chladič (1) 

50 ml kadička (2)  

Bőchnerov lievik (1) 

odsávacia banka 100 ml (1) s manžetou (1) 

Petriho miska (1) 

Pasteurove pipety (3) so savičkou (1) 

sklená tyčinka (1) 

pH papieriky (4) 

magnetické miešadielko (1) 

filtračný lievik (1) 

teplomer (1) 

skúmavka (3) v stojane (1) 

stojan (1) 

svorka (3) a lapák (3) 

hadice (2) 

magnetické miešadlo s ohrevom (1) 

nádoba so silikónovým kúpeľom (1) 

nádoba na chladiaci kúpeľ (1) 

ochranné okuliare (1) 

na stole – pre 
individuálne použitie 

Petriho miska (1) označená súťažným číslom 

filtračný papier, nožnice, pinzeta, špachtľa 

drvený ľad 

tyčinka na vyberanie magnetických miešadielok 

jednorazové ochranné rukavice 

na stole – pre 
spoločné použitie 

destilovaná voda 
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UV lampa 365 nm 

nádoba na organický odpad 
v digestore – pre 
spoločné použitie 

nádoba na vodný odpad 

 

Chemikálie 

umiestnenie chemikália , množstvo, obal R-veta* S-veta* 

5-nitro-2,3-dihydroftalazín-1,4-
dión , 0,80 g v uzavretej fľaštičke 

– – 
na stole – pre 

individuálne použitie ditioni čitan sodný , 2,05 g 
v uzavretej fľaštičke 

7, 22, 31 
7/8, 26, 
28, 43 

koncentrovaná kyselina octová , 
v pôvodnej sklenej fľaši 

10, 35 
23, 26, 

45 

3 % roztok peroxidu vodíka, 
v pôvodnej sklenej fľaši 36 26 

roztok hexakyanoželezitanu 
tridraselného, c = 0,01 mol dm-3, 
v pôvodnej sklenej fľaši 

32 – 

dimetylsulfoxid, v pôvodnej 
sklenej fľaši – – 

roztok hydroxidu sodného,         
c = 2,0 mol dm-3, v pôvodnej 
sklenej fľaši 

35 
26, 

37/39, 45 

v digestore – pre 
spoločné použitie 

roztok kyseliny chlorovodíkovej          
c = 2,0 mol dm-3, v pôvodnej 
sklenej fľaši 

36/37/38 26 

* - zdroj: karty bezpečnostných údajov na http://www.sigmaaldrich.com/ 

 

Označenia špecifického rizika (R-vety a ich kombinácie) 

R 7  Môže spôsobiť požiar. 

R 10  Horľavý. 

R 22  Škodlivý po požití. 

R 31  Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje jedovatý plyn. 

R 32  Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi jedovatý plyn. 

R 35  Spôsobuje silné popáleniny/poleptanie. 

R 36  Dráždi oči. 

R 36/37/38 Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.  
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Bezpečnostné informácie (S-vety a ich kombinácie) 

S 7/8 Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a suchú. 

S 23 Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosóly.  

S 26 V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom 

vody a vyhľadať lekársku pomoc. 

S 28 Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom vody.  

S 37/39 Noste vhodné rukavice a ochranu očí a tváre. 

S 43 V prípade požiaru haste práškovým hasiacim prístrojom. Nikdy nehaste vodou. 

S 45 V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku 

pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku). 

 

Osobitné upozornenia na nevyhnutné bezpe čnostné opatrenia v zmysle Nariadenia 

Vlády SR č. 286/2004 Z.z., v znení neskorších predpisov a Vyh lášky Ministerstva 

zdravotníctva SR č. 448/2007: 

- Účastníci musia používať osobné ochranné prostriedky (rukavice, plášť, okuliare) 

a vhodnú, uzavretú obuv. 

- Laboratórne operácie sa uskutočnia pod prísnym dohľadom pedagogického dozoru 

oprávneného pracovať s nebezpečnými chemickými látkami. 

- Práce s prchavými látkami je možné realizovať len v digestore. 

 

Postup: 

Príprava luminolu 

Suchá 50 ml slzovitá banka s magnetickým miešadielkom sa umiestni na 

magnetické miešadlo a pridá sa 0,80 g 5-nitro-2,3-dihydroftalazín-1,4-diónu (liekovka sa  

vypláchne malým množstvom destilovanej vody, cca 1 ml). Potom sa k zmesi pomocou 

odmerného valca pridá 18 ml roztoku hydroxidu sodného (c = 2 mol dm-3) a mieša sa do 

rozpustenia tuhej látky, čím vznikne tmavohnedý roztok. Po rozpustení tuhej látky sa 

k zmesi v priebehu 2 minút po častiach pridáva 2,05 g ditioničitanu sodného z liekovky 

(liekovka sa taktiež vypláchne malým množstvom destilovanej vody). Zmes sa postupne 

samovoľne zahrieva, tuhá látka sa rozpúšťa až nakoniec vzniká červenohnedý 

homogénny roztok. 

Pod banku sa umiestni olejový kúpeľ, nasadí sa spätný chladič, ktorý sa upevní 

druhým lapákom a zapojí sa chladenie (s prúdením vody vzostupne). Reakčná zmes sa 
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zahrieva 120 minút tak, aby teplota kúpeľa bola približne 110 – 115 °C (meria sa 

teplomerom upevneným v kúpeli). 

Po 2 hodinách sa vypne zahrievanie, banka sa vyberie z kúpeľa a nechá sa voľne 

vychladnúť na vzduchu. Po vychladnutí sa banka zvonka utrie od oleja a rozoberie sa 

aparatúra. Výsledkom reakcie je oranžový roztok s čiastočne vykryštalizovaným 

produktom. K zmesi v banke sa za miešania pridáva, po kvapkách pomocou Pasteurovej 

pipety, koncentrovaná kyselina octová. Pozorujeme vypadávanie žltej zrazeniny 

a v pridávaní kyseliny sa pokračuje, kým roztok nebude mať neutrálne pH (kontrolujeme 

pomocou pH papierika). Banka s produktom sa umiestni do ľadového kúpeľa a suspenzia 

sa občas premieša. Vylúčená tuhá žltá látka sa odsaje cez Büchnerov lievik za zníženého 

tlaku a nechá sa 3-5  min sušiť na Büchnerovom lieviku pri zapojenom odsávaní.  

Produkt obsahuje značné množstvo anorganických prímesí a stopy nezreagovanej 

východiskovej látky, preto sa čistí pomocou acidobázickej reakcie. Produkt z Büchnerovho 

lievika sa prenesie do 50 ml kadičky s magnetickým miešadielkom, pridá sa 20 ml roztoku 

kyseliny chlorovodíkovej (c = 2,0 mol dm-3) a suspenzia sa zahrieva na magnetickom 

miešadle za intenzívneho miešania do rozpustenia tuhej látky. Výsledkom je žltý roztok, 

ktorý sa prefiltruje cez skladaný filtračný papier a filtrát sa zachytáva do 50 ml kadičky. 

Poznámka: produkt nezahrievajte s kyselinou chlorovodíkovou dlhšie ako je potrebné, 

pretože sa produkt môže rozkladať.  

 Kadička s filtrátom sa umiestni na magnetické miešadlo a za miešania sa pridáva, po 

kvapkách pomocou Pasteurovej pipety, roztok hydroxidu sodného (c = 2 mol dm-3). 

Vypadáva žltá zrazenina a v pridávaní hydroxidu sodného sa pokračuje, kým roztok 

nebude mať neutrálne pH, rovnako ako v predchádzajúcom prípade. Kadička sa umiestni 

do ľadového kúpeľa a vylúčená tuhá látka sa odsaje cez Büchnerov lievik za zníženého 

tlaku a premyje sa dvakrát 10 ml destilovanej vody a nechá sa 5 minút sušiť na 

Büchnerovom lieviku pri zapojenom odsávaní. 

Produkt odovzdajte dozoru v označenej Petriho miske. Jeho čistota a identita bude 

kontrolovaná stanovením teploty topenia. 

 

Testy luminiscenčných vlastností luminolu: 

 a) V skúmavke sa rozpustí malé množstvo vysušeného luminolu (za hrot špachtle) 

v 3 ml dimetylsulfoxidu, pridá sa 1 ml roztoku hydroxidu sodného (c = 2 mol dm-3) 

a premieša sa krúživým pohybom. Pod UV lampou s vlnovou dĺžkou 365 nm sa pozoruje 

luminiscencia (v prítomnosti dozoru). 
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 b) V jednej skúmavke sa zmieša 1 ml roztoku hexakyanoželezitanu tridraselného    

(c = 0,01 mol dm-3) s 3 ml 3 % roztoku peroxidu vodíka. V druhej skúmavke sa rozpustí 

malé množstvo vysušeného luminolu (za hrot špachtle) v 3 ml roztoku hydroxidu sodného 

(c = 2 mol dm-3). Roztoky v týchto dvoch skúmavkách sa navzájom zmiešajú v tme a  na 

pár sekúnd sa pozoruje emisia modrého svetla.  

 

Poznámky 

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

Vašich očí postačia. Pri práci používajte tiež ochranné rukavice. Pri výpočtoch používajte 

nasledovné relatívne atómové hmotnosti:  

Ar(C) = 12,   Ar(H) = 1,   Ar(O) = 16,   Ar(N) = 14,   Ar(Na) = 23,   Ar(S) = 32 

Výsledky uvádzajte na primeraný počet platných číslic. 

 

Úloha 1      (9,0 b) 

Uveďte hmotnosť získaného produktu v g.  

 

Úloha 2     (1,3 b) 

a)  Napíšte rovnicu uskutočnenej chemickej reakcie redukcie 5-nitro-2,3-dihydroftalazín-

1,4-diónu ditioničitanom sodným v alkalickom prostredí. 

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

c)  Vypočítajte teoretický výťažok produktu v g. 

d)  Vypočítajte experimentálny výťažok produktu v %. 

 

Úloha 3     (1,3 b) 

a) Priraďte signály v 1H NMR spektre produktu jednotlivým atómom vodíka: 
1H NMR (300 MHz, DMSO-d6): δ = 11,20 (bs, 2H); 7,49 (dd, J = 8,2 a 7,8 Hz, 1H); 

7,36 (bs, 2H); 6,98 (dd, J = 7,8 a 1,0 Hz, 1H); 6,94 (dd, J = 8,2 a 1,0 Hz, 1H). 

b)   Koľko signálov by ste očakávali v 13C NMR spektre produktu? 

 

Úloha 4     (0,6 b) 

a)   V tejto syntéze sa využili redukčné vlastnosti dioničitanu sodného. Navrhnite aspoň 

jeden alternatívny syntetický postup pomocou ktorých by sa dal pripraviť luminol 

redukciou 5-nitro-2,3-dihydroftalazín-1,4-diónu. Napíšte reakčnú schému. 
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b)  Luminol je možno pripraviť tiež z imidu kyseliny 3-aminoftalovej. Napíšte reakčnú 

schému. 

 

Úloha 5     (1,8 b) 

 V organickej syntéze sa najčastejšie využívajú ako redukčné činidlá komplexné 

hydridy (napr. LiAlH4 a NaBH4) a diborán. Každé z týchto redukčných činidiel má rozdielne 

redukčné vlastnosti (slabšie alebo silnejšie) a redukujú rôzne funkčné skupiny, čo sa dá 

využiť pri rôznych selektívnych redukciách. Napíšte, aký produkt vznikne v nasledujúcich 

reakciách: 

a)   

NO2

O

O O

1. NaBH4, RT, MeOH

2. HCl

 

b)  

O

O

O

H

1. LiAlH4, RT, Et2O

2. HCl

 

c) 

 

   

d)  

 

 

e)  Diborán je komerčne dostupný ako roztok v tetrahydrofuráne, a to buď ako komplex 

boránu s dimetylsulfidom (BH3.DMS) alebo ako komplex s tetrahydrofuránom 

(BH3.THF). Pri použití BH3.DMS pri rôznych reakciách (napr. redukciách) sa často 
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reakcia musí zahrievať, kým pri použití BH3.THF sa reakcia zahrievať nemusí. 

Vysvetlite prečo. 

 

Úloha 6     (1,0 b) 

 Východisková látka použitá pri tejto syntéze bola pripravovaná dvojstupňovou 

syntézou z 3-nitroftalovej kyseliny. Kyselina 3-nitroftalová sa zahrievala na reflux 

s nadbytkom tionylchloridu za katalýzy DMF 20 hodín pod inertnou atmosférou. Po 

skončení reakcie sa odparil nadbytok tionylchloridu a k vzniknutému produktu sa pridal 

suchý pyridín, síran hydrazínia (N2H4.H2SO4), zmes sa rozpustila v suchom THF 

a zahrievala na reflux 4 hodiny pod inertnou atmosférou.  

a)  K obidvom reakciám napíšte príslušné reakčné schémy. 

b)  Vysvetlite použitie pyridínu v druhej reakcii.   
 
____________________ 
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