
PRAKTICKÉ  ÚLOHY  Z  ANALYTICKEJ  CHÉMIE 

Chemická olympiáda – kategória A – 51. ročník – školský rok 2014/15 
Krajské kolo 
 
Pavol Tarapčík 

 

40 bodov    
Doba riešenia: 180 minút 

 

Stanovenie železa v rôznych oxidačných stavoch 

Železo sa nachádza obvykle v zlúčeninách/roztokoch v oxidačnom stave +II a +III. 

Existuje viac možností ako stanoviť rozpustné formy železa spolu ako celkové železo 

alebo v jednotlivých oxidačných stavoch. Poznanie oxidačného stavu železa môže 

byť významné pre posúdenie vhodnosti daného materiálu pre určité aplikácie, 

napríklad pre použitie ako liečivo.  

 

Princíp 

Kyselina askorbová sa ľahko oxiduje na kyselinu dehydroaskorbovú, čo vyjadruje 

nasledujúca polreakcia: 

 
 

                                                                                       + 2H+ + 2e     
 
 

    
 kyselina askorbová kyselina dehydroaskorbová 

 

Táto reakcie umožňuje selektívne stanoviť Fe(III). Celkový obsah železa sa stanoví 

chelatometricky a z rozdielu celkového železa a Fe(III) sa získa obsah Fe(II).  

 

Činidlá a roztoky 

KIO3 (R9, R22, R36/37/38), p.a., tuhá látka, presne odvážené množstvo v liekovke 

Kyselina askorbová, tuhá látka, presne odvážené množstvo v liekovke 

KI (R36/38, R42/43), 5 % vodný roztok (100 cm3) 

HCl (R34, R37), konc. (20 cm3) a roztok 2 mol dm-3 (50 cm3) 

HNO3 (R8, R35), konc. (10 cm3) 

Kyselina sulfosalicylová (R22, R36/37/38), 25 % vodný roztok  (5 cm3) 
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NH3 (R10, R23, R34, R50), 10 % vodný roztok (100 cm3) 

EDTA (R36, S26), štandardný roztok, asi 0,02 mol dm3 (presná hodnota je uvedená 

na štítku) (200 cm3) 

destilovaná voda 

vzorka (roztok v 200 cm3 odmernej banke) 

 

Laboratórne zariadenie: 

odmerné banky: 500 cm3   2x 

titračné banky: 250 cm3     2x 

kadičky: 250 cm3, 50 až 100 cm3   3x  

pipeta nedielikovaná: 10 cm3  

pipeta dielikovaná: 5 cm3 alebo 10 cm3   3x  

odmerný valec 5 alebo 10 cm3, 25 alebo 50 cm3 

byreta 25 cm3, stojan a lapák 

byretový lievik, kvapkadlo, hodinové sklíčka, sklená tyčinka, strička s vodou 

zariadenie na zahrievanie (platnička alebo kahan so sieťkou) 

handrička na držanie horúcej titračnej banky 

filtračný papier (nastrihané kúsky) 

 

Postup 

 

1. Príprava roztoku KIO3 s presne známou koncentráciou 

1.1  Zapíšte do odpoveďového hárku hmotnosť KIO3 v liekovke (zo štítku), 

rozpustite a kvantitatívne preneste túto látku do 500 cm3 odmernej banky, 

doplňte po značku destilovanou vodou a dôkladne premiešajte.  

1.2  Vypočítajte presnú koncentráciu pripraveného  roztoku v mol dm3.  

 

2. Príprava odmerného roztoku kyseliny askorbovej  

2.1  Zapíšte do odpoveďového hárku hmotnosť kyseliny askorbovej v liekovke 

(zo štítku). 

2.2  Dodané množstvo kyseliny askorbovej rozpustite v destilovanej vode, 

v odmernej banke s objemom 500 cm3 doplňte po značku destilovanou vodou a 

dôkladne premiešajte. Kyselina askorbová nie je základnou látkou, preto sa 
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z nej rozpustením návažku nedá pripraviť roztok s presne známou 

koncentráciou; tá sa zistí meraním – štandardizáciou.  

3. Štandardizácia roztoku kyseliny askorbovej 

3.1  Roztokom kyseliny askorbovej prepláchnite a naplňte byretu.  

3.2  Do titračnej banky napipetujte 10,00 cm3 štandardného KIO3 roztoku, pridajte 

20 cm3 5 % KI roztoku a 5 cm3 roztoku 2 mol dm3 HCl.  

3.3  Titrujte zmes roztokom kyseliny askorbovej, kým nezanikne sfarbenie 

spôsobené prítomnosťou jódu.  

 
Poznámka.  Pri tejto titrácii sa nemôže použiť ako indikátor obvykle pridávaný škrob, pretože 

významne znižuje rýchlosť reakcie.  

 

3.4  Opakujte titráciu toľkokrát, koľko považujete za potrebné. Vylúčte odľahlé 

hodnoty.  

3.5  Určte priemernú/akceptovanú spotrebu.  

3.6  Vypočítajte koncentráciu roztoku kyseliny askorbovej v mol dm3.  

3.7 Vypočítajte čistotu dodanej tuhej kyseliny askorbovej (obsah v %).  

 

4. Stanovenie Fe(III) askorbimetrickou titráciou 

4.1   Vzorku roztoku obsahujúceho Fe(II) a Fe(III) v 200,0 cm3 odmernej banke 

doplňte po značku destilovanou vodou a dôkladne premiešajte. 

4.2  Napipetujte 10,00 cm3 získaného roztoku do titračnej banky, pridajte 40 cm3 

destilovanej vody a zahrejte takmer do varu. 

4.3  Do horúceho roztoku pridajte 4 až 5 kvapiek indikátorového roztoku 25 % 

kyseliny sulfosalicylovej.  

4.4  Titrujte roztokom kyseliny askorbovej, kým nezmizne fialové sfarbenie. Počas 

titrácie, a zvlášť v blízkosti koncového bodu titrácie, musí byť roztok horúci. 

Zahrejte ho, ak treba. V blízkosti koncového bodu titrácie pridávajte titračné 

činidlo pomaly.  

4.5  Opakujte titráciu toľkokrát, koľko považujete za potrebné.  

4.6  Určte priemernú/akceptovanú spotrebu.  

4.7  Vypočítajte hmotnosť Fe(III) vo vašej vzorke.  

 

  



4 

5. Stanovenie celkového železa komplexometrickou titráciou 

5.1 Naplňte byretu EDTA štandardným roztokom.  

5.2 Pipetujte 10,00 cm3 roztoku vzorky do titračnej banky. Pridajte 5 cm3 konc. HCl 

a 2 cm3 konc. HNO3 na zoxidovanie prítomného Fe(II) na Fe(III). Zakryte banku 

hodinovým sklíčkom/lievikom, zahrievajte do varu a povarte 3 až 5 minút.  

5.3 Ochlaďte roztok a neutralizujte ho opatrne prídavkom 10 % NH3 po kvapkách 

kým sa sfarbenie z citrónovožltého nezmení na žltkavo-hnedé s miernym 

zákalom.  

5.4 Pridajte 1 až 2 kvapky 2 mol dm3 HCl na rozpustenie zákalu, potom pridajte 

ešte 0,5 cm3 HCl (c = 2 mol dm3), zrieďte na 50 cm3 destilovanou vodou a 

zahrejte takmer do varu.  

5.5 Do horúceho roztoku pridajte 4 až 5 kvapiek roztoku indikátora (kyseliny 

sulfosalicylovej w = 0,25). 

5.6 Titrujte roztok, kým sa sfarbenie nezmení z fialovej na čisto žltú. Počas titrácie, 

a zvlášť v blízkosti koncového bodu titrácie, musí byť roztok horúci. Zahrejte ho, 

ak treba. V blízkosti koncového bodu titrácie pridávajte titračné činidlo pomaly. 

5.7 Opakujte titráciu toľkokrát, koľko považujete za potrebné.  

5.8 Určte priemernú/akceptovanú spotrebu. 

5.9 Vypočítajte celkovú hmotnosť železa vo vašej vzorke.  

5.10 Vypočítajte hmotnosť Fe(II) vo vašej vzorke.  

 

 



Odpoveďový hárok z PRAXE  

Kraj: 

 

Štartovné číslo súťažiaceho: 

 

Celkový počet  
pridelených bodov: 

Podpis hodnotiteľov: 

 

Hmotnosť KIO3 v liekovke:          m1 =  

Výpočet koncentrácie KIO3 v pripravenom roztoku: 

Objem roztoku:    V1 =  

 

 

Koncentrácia KIO3 :      c1  =   

Hmotnosť kyseliny askorbovej v liekovke:          m2 =  

Objem roztoku: V2 =  

Štandardizácia roztoku kyseliny askorbovej 

Objem štandardného KIO3 roztoku pipetovaný na titráciu : V3 =  

Spotreby odmerného roztoku kyseliny askorbovej: 

V4-1 =                                      V4-2 =                                V4-3 = 

 

Akceptovaný objem:     V4 =  

Napíšte rovnice všetkých reakcií prebiehajúcich pri štandardizácii roztoku kyseliny 

askorbovej. Kyselina askorbová C6H8O6 sa oxiduje na kyselinu dehydroaskorbovú 

C6H6O6. 

 

 

 

Vypočítajte koncentráciu roztoku kyseliny askorbovej v mol dm3. 

 

 

 

 

Koncentrácia kyseliny askorbovej :      c2  =   
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Vypočítajte čistotu dodanej tuhej kyseliny askorbovej (hmotnostný zlomok kyseliny 

askorbovej  v %). 

 

 

 

 

 

Obsah kyseliny askorbovej v tuhej látke:    w(%) =  

KIO3 sa v prítomnosti prebytku KI používa aj ako základná látka na štandardizáciu 

roztoku HCl. Postup je podobný, ako je opísané vyššie s výnimkou, že sa nepridáva HCl 

do titračného roztoku.  

Označte, ktorá látka/látky sa môžu v tomto prípade použiť ako indikátor) pri titrácii:  

□      škrob 

□      kyselina sulfosalicylová 

□      metyloranž 

□      metyloranž + Na2S2O3 (v prebytku) 

Stanovenie Fe(III) askorbimetrickou titráciou 

Objem zásobného roztoku vzorky:   V5 =  

Pipetovaný objem roztoku vzorky:   V6 =  

Spotreby odmerného roztoku kyseliny askorbovej: 

V7-1  =                            V7-2 =                            V7-3 =  

 

Akceptovaný objem:     V7 =  

Napíšte rovnice všetkých reakcií prebiehajúcich pri stanovení Fe(III). Kyselina askorbová 

C6H8O6 sa oxiduje na kyselinu dehydroaskorbovú C6H6O6. 

 

 

 

Vypočítajte hmotnosť Fe(III) vo vašej vzorke 

 

 

 

 

Hmotnosť Fe(III):   m3  =   
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Označte, v akom prostredí vykazuje kyselina askorbová redukčné vlastnosti 

najvýraznejšie: 

□    v kyslom 

□    v neutrálnom 

□    v alkalickom 

□    redukčné vlastnosti kyseliny askorbovej nezávisia od pH 

Stanovenie celkového železa komplexometrickou titráciou 

Koncentrácia roztoku chelatónu 3 (disodná soľ EDTA):   c(EDTA) =  

Objem zásobného roztoku vzorky:   V5 =  

Pipetovaný objem roztoku vzorky:   V8 =  

Spotreby odmerného roztoku chelatónu 3 (EDTA): 

V9-1 =                                  V9-2 =                       V9-3= 

 

Akceptovaný objem:     V9 =  

Napíšte rovnice všetkých reakcií prebiehajúcich pri stanovení celkového Fe: 

 

 

 

Vypočítajte celkovú hmotnosť železa vo vašej vzorke. 

 

 

 

 

Hmotnosť Fe:   m4  =   

Vypočítajte hmotnosť Fe(II) vo vašej vzorke. 

 

 

 

Hmotnosť Fe(II):   m5  =   

Pri komplexometrickom stanovení Fe(III) je dôležité dodržanie acidity roztoku pri titrácii.  

Prečo? Označte správne odpovede: 

□    Ak je acidita príliš nízka, zráža sa Fe(OH)3. 

□    Ak je acidita príliš vysoká, netvorí sa komplex Fe(III) s kyselinou sulfosalicylovou.  

□    Ak je acidita príliš vysoká, netvorí sa komplex Fe(III) s EDTA.  

□    Ak je acidita príliš nízka a/alebo príliš vysoká titrant sa rozkladá. 
 



PRAKTICKÁ ČASŤ – ORGANICKÁ SYNTÉZA  

Chemická olympiáda – kategória A – šk. rok 2014/2015 
Krajské kolo 
 
Matej Žabka, Martin Putala 

 

Maximálne 15 bodov 
Doba riešenia: 210 minút, z toho 60 minút zahrievanie reakčnej zmesi 

 

Fischerova esterifikácia: príprava propylesteru kyseliny octovej 

Fischerova esterifikácia je jednou z najjednoduchších a najlacnejších metód prípravy 

esterov zo substrátov, ktoré nie sú citlivé na kyslé prostredie. Medzi najbežnejšie 

katalyzátory tejto reakcie patria Brønstedove kyseliny: kyselina sírová, kyselina para-

toluénsulfónová alebo Lewisove kyseliny ako napr. trifluórmetánsulfonát skanditý. 

Ako rozpúšťadlo sa obyčajne používa nadbytok alkoholu, ktorý zároveň vystupuje 

ako jeden z reaktantov. Nevýhodou tejto reakcie je jej vratnosť: nadbytok vody 

posúva rovnováhu naspäť k reaktantom a takisto relatívne nízka rýchlosť reakcie, čo 

vyžaduje intenzívne zahrievanie reakčnej zmesi. Vašou úlohou je pomocou 

Fischerovej esterifikácie pripraviť propylester kyseliny octovej, ktorý má ovocnú vôňu 

a používa sa ako zložka atramentov pre tlačiarne. 

 

Materiál a pomôcky: 

100 ml (alebo 250 ml) guľatá banka so zábrusom, 2 x 100 ml kadičky, 2 x 100 ml 

Erlenmeyerove banky, 2 x 50 ml odmerný valec, 5 ml a 10 ml pipeta, Pasteurove 

pipety, savička, kruh, 100 ml oddeľovací lievik, spätný chladič, sklenená tyčinka, 

lievik, varič (alebo magnetické miešadlo), filtračný papier, filtračný lievik, olejový 

alebo pieskový kúpeľ, hadice, svorky, lapáky, stojan, pinzeta, lyžička, varné 

kamienky (alebo magnetické miešadielko), nožnice, ochranné okuliare, ochranné 

rukavice, ľad, univerzálny pH indikátorový papierik. 

V prípade destilácie produktu ešte: 2 x 100 ml banka s plochým dnom a 

zábrusom, Liebigov chladič, teplomer, druhý stojan. 
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Chemikálie 

chemikália, obal R-veta* S-veta* 

kyselina octová, v pôvodnej sklenej fľaši 10, 35 23, 26, 45 

propán-1-ol, v pôvodnej sklenej fľaši 11, 41, 67 2, 7, 16, 24/25, 26 

koncentrovaná kyselina sírová, 
v pôvodnej sklenej fľaši 

35 26, 30, 45 

bezvodý síran sodný, v pôvodnej 
zásobnej fľaši 

- - 

uhličitan sodný, 5 % vodný roztok, 
v sklenej fľaši 

- - 

chlorid sodný (kuchynská soľ), 
nasýtený vodný roztok, v sklenej fľaši 

- - 

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

Označenia špecifického rizika (R-vety a ich kombinácie) 

R 10 Horľavý. 

R 11 Veľmi horľavý. 

R 12 Mimoriadne horľavý. 

R 19 Môže vytvárať výbušné peroxidy. 

R 22 Škodlivý pri požití.  

R 35 Spôsobuje silné popáleniny/poleptanie.  

R 41 Riziko vážneho poškodenia očí. 

R 66 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie 

pokožky. 

R 67 Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat. 

Bezpečnostné informácie (S-vety a ich kombinácie) 

S 2 Uschovávajte mimo dosahu detí. 

S 7 Uschovávajte nádobu tesne uzavretú.  

S 9 Uchovávajte nádobu na dobre vetranom mieste. 

S 16 Uschovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia.  

S 24/25 Zabráňte styku s pokožkou a očami.  

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

množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. 

S 29 Nevypúšťať do kanalizácie.  

S 30 K tomuto výrobku nikdy nepridávajte vodu.  

S 33 Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom. 

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

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

Do 100 ml (alebo 250 ml) banky s guľatým dnom pridajte 27,6 ml kyseliny octovej a 

9,2 ml propán-1-olu. Učiteľ pridá do banky pipetou po kvapkách 3 ml konc. 

kyseliny sírovej za súčasného chladenia v kúpeli so studenou vodou a 

občasného premiešania. Do banky potom pridajte varné kamienky, banku zvonka 

utrite do sucha a ponorte do pieskového alebo olejového kúpeľa, na banku nasaďte 

spätný chladič, ktorý upevnite druhým lapákom a zapojte chladenie (s prúdením vody 

vzostupne). Reakčnú zmes zahrievajte tak, aby vrela 60 minút. 

Po tejto dobe vypnite zahrievanie, zdvihnite aparatúru z kúpeľa a nechajte 

zmes ochladiť na laboratórnu teplotu. Po ochladení obsah banky vylejte do kadičky 

s 30 ml ľadovej vody. Obsah kadičky vylejte do oddeľovacieho lievika. Banku 

vypláchnite s ďalšími 10 ml vody a tiež vylejte do lievika. Zmes v lieviku pretrepte a 

produkt (organickú vrstvu) vypustite do pripravenej kadičky (hustota organickej vrstvy 

je menšia ako hustota vodnej vrstvy). Organickú vrstvu premyte 30 ml studenej vody, 

jedenkrát 15 ml 5 % vodného roztoku Na2CO3 a zmes v lieviku pretrepávajte až je pH 

vodnej vrstvy približne neutrálne. Opatrne! Vyvíja sa plynný CO2. Nakoniec 

organickú vrstvu premyte 15 ml nasýteného vodného roztoku NaCl. Organickú vrstvu 

vylejte do Erlenmeyerovej banky, pridajte bezvodý Na2SO4 do vyčírenia roztoku za 

občasného premiešania. Potom sušidlo odfiltrujte cez skladaný filter, pričom filtrát 

zachytávajte do vopred odváženej Erlenmeyerovej banky (v prípade následnej 

destilácie do 100 ml banky s guľatým dnom). Nakoniec banku s produktom odvážte. 

V prípade dostupnosti destilačnej aparatúry: 

Do banky s produktom pridajte varné kamienky alebo magnetické miešadielko. 

Pripravte si aparatúru na destiláciu, banku uchyťte do lapáku na stojane, nasaďte 

Liebigov chladič, zapojte chladenie (s prúdom vody proti smeru prúdiacich pár) a 

oddestilujte produkt do vopred odváženej banky. Po skončení destilácie vypnite 

zahrievanie, nechajte aparatúru vychladnúť a nakoniec odvážte banku s produktom. 

Poznámky 

Počas celej práce používajte ochranné okuliare! Ak nosíte vlastné okuliare, tie na 

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

výpočtoch používajte uvedené relatívne atómové hmotnosti: Ar(C) = 12, Ar(H) = 1, 

Ar(O) = 16. Výsledky uvádzajte na primeraný počet platných číslic.  
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Úloha 1 (7,0 b) 

Uveďte hmotnosť získaného produktu v g. 

 

Úloha 2 (0,8 b) 

Napíšte celkovú rovnicu prípravy propylesteru kyseliny octovej. 

 

Úloha 3 (1,2 b) 

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

b) Vypočítajte teoretický výťažok produktu v g. 

c) Vypočítajte experimentálny výťažok produktu v %. 

d) Uveďte teplotu varu produktu (nájdite v tabuľkách či katalógoch). 

 

Úloha 4 (1,4 b) 

a) Priraďte signály 1H NMR spektra jednotlivým atómom vodíka: 

1H NMR (CDCl3): δ 4,02 (t, J = 6,8 Hz, 2H), 2,05 (s, 3H), 1,73 – 1,57 (m, 2H), 

0,94 (t, J = 7,4 Hz, 3H). Požité skratky: s – singlet, t – triplet, m – multiplet. 

 

Obrázok: 1H NMR (300 MHz, CDCl3) spektrum produktu. 
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b)  Pri akej hodnote chemického posunu v ppm by ste očakávali signál 

karbonylového uhlíka v 13C NMR spektre? 

c)  Aké charakteristické valenčné vibrácie väzieb uhlíka s kyslíkom by ste očakávali 

v IČ spektre produktu a pri akých vlnočtoch? 

 

Úloha 5  (0,6 b) 

Stručne vysvetlite, prečo sa vykonávalo premývanie vodnými roztokmi v danom 

poradí a čo sa nimi dosiahlo. 

 

Úloha 6 (1,8 b) 

a)  Napíšte mechanizmus Fischerovej esterifikácie kyseliny octovej a propán-1-olu. 

b)  Navrhnite, ako by ste posúvali rovnováhu smerom k produktom. 

c)  Prečo je potrebné zahrievať reakčnú zmes? 

d)  Prečo sa použil nadbytok jedného z reaktanov? 

e)  Aká je úloha kyseliny sírovej počas reakcie? 

 

Úloha 7 (1,2 b) 

Pri príprave esterov sa namiesto karboxylovej kyseliny často vychádza z aktivované-

ho derivátu karboxylovej kyseliny, napríklad z anhydridu. Pri priemyselnej výrobe sa 

zase často používajú vysoké teploty a tlaky. Doplňte látky A – D.  

 

 

  



6 

Úloha 8 (1,0 b) 

Chloridy karboxylových kyselín sú mimoriadne reaktívne acylačné činidlá a ochotne 

reagujú s alkoholmi resp. inými nukleofilmi. Pri príprave esterov z chloridov kyselín sa 

často používa katalytické množstvo pyridínu, ktorý vytvára acylpyridíniový inter-

mediát, ktorý sa neizoluje, ale reaguje priamo s alkoholom. Pyridín je silnejší nukleofil 

ako alkohol, ale acylpyridíniový ión je omnoho reaktívnejší ako chlorid kyseliny. 

 

a)  Navrhnite dve rôzne činidlá E, ktorými by ste pripravili chlorid karboxylovej 

kyseliny a nakreslite štruktúru acylpyridíniového iónu F.  

 

 

b)  Ktorý z nasledujúcich derivátov pyridínu bude lepší katalyzátor ako samotný 

pyridín? Prečo? 
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