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PRAKTICKÉ ÚLOHY Z ANALYTICKEJ CHÉMIE 
Chemická olympiáda – kategória A – 48. ročník – školský rok 2011/2012 
Celoštátne kolo 
 
 
Pavol Tarap čík 
 
Hodnotenie:  30 bodov (b) 
Doba trvania: 210 minút 
 
 

Nepriame stanovenie hliníka  

Vašou úlohou je stanoviť hmotnosť hliníka v roztoku, ktorý máte v odmernej 

banke.  

 

Princíp:  

 Hlíník (Al3+) sa z roztoku oddelí vyzrážaním ako komplexný chelát s oxínom. 

Množstvo oxínu v zrazenine sa stanoví po rozpustení zrazeniny titráciou 

bromičnanom v prítomnosti bromidu (vytvárajú spolu bróm) na základe substitučnej 

bromačnej reakcie. Pri titrácii sa pridáva nadbytok bromičnanu a nadbytočné 

oxidovadlo sa spätne stitruje roztokom tiosíranu so známou koncentráciou. 

 Oxín (8-hydroxychinolín - 8-chinolinol - napíšte štruktúrny vzorec) je známe 

chelatačné činidlo používané v analytickej chémii na dôkazy, separáciu zrážaním a 

extrakciou, ale tiež ako liečivo vo farmácii.  

Postup stanovenia je možné opísať chemickými reakciami (doplňte chýbajúce 

rovnice): 

a) zrážanie:      Al3+ + 3 C6H7ON  Al(C6H6ON)3 + 3 H+ 

 

b) rozpúšťanie: 

 

c) vznik brómu: 

 

d) bromácia oxínu:     C6H7ON +2 Br2  C6H5ONBr2 + 2 H+ + 2 Br – 

 

e) reakcia tiosíranu s jódom/brómom: 
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Chemikálie:  

vzorka – roztok v 250 ml odmernej banke  

presný roztok cca 0,015 mol/l bromičnanu sodného - 250 ml 

roztok oxínu (3 g/ l) - 75 až 100 ml 

roztok octanu sodného/amónneho 30%-ný - 75 až 100 ml  

roztok cca 0,1 mol/l Na2S2O3  - 250 ml  

4 mol/l HCl - 50 ml 

2 mol/l HCl - 400 ml (horúca – v digestore) 

1 mol/l HCl - 100 ml 

indikátor - roztok škrobu - 25 ml 

metylčerveň - 1 ml 

horúca voda - 50 ml (v digestore) 

 

Tuhé chemikálie  
KI  -  5 g  
KBr  -  2 g  
KI  -  2 g  
NaHCO3 -  2 g  
 
Laboratórne pomôcky/sklo: 

 250 ml Erlenmayerová banka so zábrusom a zátkou (29) 2 ks 

 Erlenmayerova banka 700 ml 2 ks 

 odmerný valec 50 ml, 25 ml 

 strička s deionizovanou/destilovanou vodou 

 byreta 25 ml, 10 ml 

 pipeta nedelená 20 ml, 50 ml 

 delená pipeta 5 ml  

 kadička 600 ml 2 ks 

 kadičky 50-100 ml 2 ks 

 kadička 250-400 ml 1 ks 

 tyčinka 2 ks 

 byretový lievik 

 strička s deionizovanou/destilovanou vodou 

 biely papier - pozadie 

 pinzeta 

 špachtľa 
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Úloha A     Zistenie presnej koncentrácie roztoku t iosíranu sodného 

Na stole máte roztok bromičnanu presne známej koncentrácie – porovnávací 

štandardný roztok – a roztok tiosíranu s približnou koncentráciou 0,1 mol/l. Jeho 

koncentráciu zistite presne nasledujúcim experimentom. 

  

Postup: 

 Do Erlenmayerovej banky so zábrusom (jódová banka) odmerajte valcom 50 ml 

deionizovanej vody, v uvedenom poradí pridajte: 0,5 až 1 g KI, 8 ml roztoku kyseliny 

chlorovodíkovej koncentrácie 4 mol/l a asi 1 g NaHCO3. Po skončení šumenia 

pridajte 20,00 ml roztoku bromičnanu (V1). Jeho koncentrácia je presne známa a 

napísaná na štítku. Banku ihneď uzavrite a nechajte na tmavom mieste stáť 5 až 10 

minút. Potom opláchnite zátku a hrdlo banky dovnútra banky a obsah banky titrujte 

(byreta 25 ml) odmerným roztokom tiosíranu do odfarbenia na bledožlto. Potom 

pridajte 3 ml škrobového indikátora a dotitrujte do vymiznutia modrého sfarbenia V2. 

Meranie urobte aspoň dvakrát.  

Vypočítajte presnú koncentráciu tiosíranu v roztoku c(Na2S2O3).  

 

 

Úloha B     Stanovenie hliníka v roztoku  

Na stole máte v odmernej banke neznáme množstvo roztoku obsahujúceho hlinitú 

soľ. Zistite hmotnosť hliníka v tomto roztoku. 

 

Postup: 

 Vzorku v odmernej banke doplňte na objem 250 ml.  

 Ďalej urobte súbežne dve paralelné merania týmto postupom: 

 Do 600 ml kadičky odpipetujte 50 ml podiel pripraveného roztoku vzorky. 

Pridajte 10 ml roztoku oxínu a po častiach toľko 30%-ného roztoku octanu sodného 

(alebo amónneho), kým nevznikne trvalý zákal (miešanie tyčinkou). Po pridaní 

ďalších 15 ml roztoku octanu a 15 ml roztoku oxínu obsah kadičky zahrejte za 

občasného miešania na asi 70 °C a nechajte ho pri tejt o teplote 15 minút. Po 

ochladnutí na asi 50 °C zrazeninu odfiltrujte cez f iltračný téglik (S4) na odsávačke. 

Zrazeninu na filtri premyte raz horúcou vodou a 5x studenou vodou (po 10 až 20 ml). 

Téglik so zrazeninou preneste do kadičky, v ktorej sa robilo zrážanie a zrazeninu 
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rozpustite v 200 ml horúceho roztoku s koncentráciou 2 mol/l HCl. Téglik vyberte a 

opláchnite do kadičky a premyte filtračný téglik na odsávačke 3x po 10 ml roztoku s 

koncentráciou 1 mol/l HCl. Zachytený filtrát a roztok z kadičky preneste do 700 ml 

Erlenmayerovej banky. Pridajte 1 g KBr a 4 kvapky indikátora metylčerveň. Titrujte 

(byreta 25 ml) roztokom bromičnanu (asi 0,015 mol/l), kým sa indikátor neodfarbí. 

Potom pridajte ešte asi 3 ml roztoku bromičnanu naviac, premiešajte a pridajte asi 

2,5 g KI. Banku uzavrite a nechajte 5 minút stáť v tme.  

 Potom opláchnite zátku a hrdlo banky dovnútra banky a obsah banky titrujte 

odmerným roztokom tiosíranu (byreta 10 ml) do odfarbenia na bledožlto. Potom 

pridajte 3 ml škrobového indikátora a dotitrujte do vymiznutia modrého sfarbenia.  

 Vypočítajte hmotnosť hliníka v mg v celej vašej vzorke. 

 

 Vyplňte odpoveďový hárok. 

 
 

Poznámky: 

� 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. 

� V odpoveďovom hárku pri výpočtoch musia byť pri konkrétnych krokoch 

uvedené súvisiace chemické reakcie.  

 

Molová hmotnosť hliníka je 26,98 g mol-1. 
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PRVÁ VIRTUÁLNA PRAKTICKÁ ÚLOHA NA 

CELOŠTÁTNOM KOLE V 48-ROČNEJ HISTÓRII CHO 

 
 
PRAKTICKÉ ÚLOHY (VIRTUÁLNE) Z ORGANICKEJ SYNTÉZY  
Chemická olympiáda - kategória A - šk. rok 2011/2012 

Celoštátne kolo 

 

Martin Putala, Matej Žabka  
 

Maximálne: 10 bodov 
Doba riešenia: 30 minút (v reálnej forme 120 + 30 minút) 

 

Príprava para -jódnitrobenzénu 

Aromatické diazóniové soli sa pripravujú reakciou anilínu s kyselinou dusitou, ktorá 

sa pripraví in situ z dusitanu sodného. Na rozdiel od alifatických diazóniových solí, 

ktoré sa veľmi rýchlo rozkladajú na karbkatióny a následne poskytujú zmes 

produktov, aromatické diazóniové soli sú dostatočne stabilné pri teplotách do 10 °C. 

Široké použitie týchto solí vyplýva z veľmi dobrej odstupujúcej skupiny N2 pri 

následných reakciách s nukleofilmi. Tak napríklad aromatické diazóniové soli 

poskytujú reakciou s jodidom sodným jódarény vo vysokých výťažkoch. 

 

Materiál a pomôcky 

umiestnenie materiál/pomôcka (počet) 

zábrusová banka 100 ml (1) 

Erlenmeyerova banka 100 ml so zátkou (1) 

odmerné valce: 10 ml (1) a 25 ml (1) 

spätný chladič (1) 

teplomer (1) 

kadičky: 50 ml (1) a 100 ml (1) 

Bőchnerov lievik (1) 

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

na stole – pre 
individuálne použitie 

Petriho miska (1) 
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Pasteurove pipety (3) so savičkou (1) 

sklená tyčinka (1) 

špachtľa (1) 

stojan (1) 

svorka (2) a lapák (2) 

hadice (2) 

elektrický varič alebo plynový kahan s trojnožkou (1) 

nádoba na varný kúpeľ (1) 

nádoba na chladiaci kúpeľ (1) 

ochranné okuliare 

filtračný papier, nožnice (1) 

drvený ľad 

varné kamienky 
na stole – pre 

spoločné použitie 

jednorazové ochranné rukavice 

nádoba na vodný odpad v digestore – pre 
spoločné použitie nádoba na organický odpad 

 

Chemikálie 

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

p-nitroanilín , 1,25 g v uzavretej 
fľaštičke 

23/24/25, 
33, 52/53 

28, 36/37, 
45, 61 

dusitan sodný , 0,63 g 
v uzavretej fľaštičke 

8, 25, 50 45, 61 
na stole – pre 

individuálne použitie 

jodid draselný , 2,50 g 
v uzavretej fľaštičke 

–  

močovina , v zásobnej fľaši –  

chlorid sodný , v zásobnej fľaši –  
na stole – pre 

spoločné použitie 
95 % etanol , v plastovej stričke 11 16 

v digestore – pre 
spoločné použitie 

konc. kyselina sírová , 
v pôvodnej sklenej fľaši 

35 26, 30, 45 

* - zdroj: karty bezpečnostných údajov na http://www.sigmaaldrich.com/ 
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Označenia špecifického rizika (R-vety a ich kombinácie) 

R 8   Pri kontakte s horľavým materiálom môže spôsobiť požiar. 

R 11  Veľmi horľavý. 

R23/24/25  Jedovatý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití. 

R25   Jedovatý po požití. 

R33   Nebezpečenstvo kumulatívnych účinkov. 

R50   Veľmi toxický pre vodné organizmy. 

R52/53  Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé 

účinky vo vodnej zložke životného prostredia. 

 

Bezpečnostné informácie (S-vety a ich kombinácie) 

S16   Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia. Zákaz fajčenia. 

S26  V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým 

množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. 

S28  Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom mydla 

a vody. 

S30   Nikdy nepridávajte vodu k tomuto prípravku. 

S36/37  Noste vhodný ochranný odev a rukavice. 

S45  V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte 

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

S61  Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so 

špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov. 

 

Postup ( nerealizuje sa ) 

V 100 ml kadičke zmiešajte 10 g ľadu a 10 ml vody. Pomocou odmerného 

valca opatrne pridajte 2 ml koncentrovanej kyseliny sírovej. Zmes položte do 

ľadového kúpeľa (pripravený z kúskov ľadu a studenej vody) a nechajte ju ochladiť 

na teplotu pod 5 °C. Pomaly pridávajte 1,25 g p-nitroanilínu v malých množstvách 

a po každom pridaní zmes dobre premiešajte tyčinkou. Väčšina p-nitroanilínu sa 

rozpustí. V druhej kadičke si pripravte roztok dusitanu sodného: 0,63 g NaNO2 

rozpustite v 5 ml vody a po rozpustení soli vložte kadičku do ľadového kúpeľa. Pre 

zefektívnenie chladenia pridajte do ľadového kúpeľa NaCl. Pomocou Pasteurovej 
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pipety pridávajte roztok NaNO2 do chladeného roztoku p-nitroanilínu tak, aby sa 

teplota zmesi pohybovala v rozmedzí 0 – 5 °C. Teplo ta zmesi nesmie prekročiť 10 °C 

(práve vytvorená diazóniová soľ by sa rozložila). Po každom pridaní roztok dobre 

premiešajte. Nakoniec naberte na špičku špachtle malé množstvo močoviny 

a pridajte do zmesi (močovina reaguje s nadbytočnou kyselinou dusitou). Zmes stále 

chlaďte v ľadovom kúpeli. V Erlenmeyerovej banke rozpustite 2,5 g jodidu 

draselného v 15 ml vody. Pomocou Pasteurovej pipety pridajte roztok diazóniovej 

soli do roztoku jodidu draselného. Po každom pridaní banku dobre premiešajte 

(zmes pení). Po pridaní všetkej diazóniovej soli počkajte, kým zmes prestane peniť 

(asi 30 minút). Zmes môžete občas dobre premiešať. Potom vložte banku do 

ľadového kúpeľa, nechajte stáť 10 minút a následne odsajte produkt na 

Bőchnerovom lieviku. Banku vypláchnite malým množstvom studenej vody a premyte 

ňou produkt na filtri.   

Surový produkt prekryštalizujte z etanolu. Surový produkt preneste do 100 ml 

zábrusovej banky, pridajte 20 ml etanolu a varný kamienok. Banku ponorte do 

vodného kúpeľa, nasaďte spätný chladič, do chladiča pustite vodu a kúpeľ 

zohrievajte na variči alebo plynovom kahane. Ak sa produkt nerozpustí ani za varu, 

pridávajte ďalší etanol po 1 ml, kým sa všetka látka nerozpustí. Po rozpustení banku 

vyberte z kúpeľa, nechajte vychladnúť na vzduchu a potom vložte do ľadového 

kúpeľa. Následne odsajte prekryštalizovaný produkt na Bőchnerovom lieviku 

a premyte malým množstvom studeného etanolu. Produkt preneste do dopredu 

odváženej Petriho misky a odvážte. 

 

Poznámky 

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

Vašich očí postačia. Pri práci s para-nitroanilínom a jeho roztokom použite tiež 

ochranné rukavice. 

Pri výpočtoch používajte nasledovné relatívne atómové hmotnosti: Ar (C) = 12, Ar 

(H) = 1, Ar (O) = 16, Ar (N) = 14,  Ar (I) = 127. 

Výsledky uvádzajte na primeraný počet platných číslic. 
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Úloha 1     (0,6 b)  

Napíšte reakčnú schému prípravy para-jódnitrobenzénu.  

Úloha 2     (0,6 b)  

a) Koľko signálov by ste očakávali v 1H NMR spektre produktu? 

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

Úloha 3     (0,6 b)  

Pri reálnom pokuse v laboratóriu sa získalo po kryštalizácii 1,65 g. 

a) Vypočítajte teoretický výťažok produktu v g. 

b) Vypočítajte experimentálny výťažok produktu v %. 

Úloha 4     (2,4 b)  

Napíšte mechanizmus vzniku diazóniovej soli z amínu a dusitanu sodného v kyslom 

prostredí. Ako elektrofilnú častic uvažujte NO+. 

Úloha 5     (0,5 b)  

Prečo po pridaní diazóniovej soli k roztoku jodidu draselného zmes pení?  

Úloha 6     (1,0 b)  

Diazóniové soli sú elektrofilmi pre aktivované aromatické zlúčeniny ako fenoly alebo 

amíny. Týmto spôsobom sa pripravujú diazénové farbivá. Navrhnite syntézu 

acidobázického indikátora metyloranže z kyseliny sulfanilovej (kyseliny 4-amino-

benzénsulfónovej).  

 metyloranž 

Úloha 7     (2,0 b)  

Využite diazóniové soli pre prípravu nasledujúcich zlúčenín: 

a) 4-brómtoluénu z 4-metylanilínu 

b) 1-bróm-2-fluórbenzénu z 2-brómanilínu 

c) 1,3,5-tribrómbenzénu z anilínu 
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d) 2-bróm-4-metylfenolu z 2-bróm-4-metylanilínu 

Úloha 8     (1,8 b)  

V reálnom pokuse sa z reakčnej zmesi po vysušení získalo 1,98 g surového 

produktu reakcie s teplotou topenia 165 – 169 °C. J eho kryštalizáciou z etanolu sa 

získalo už uvedených 1,65 g prečisteného produktu s teplotou topenia 173 – 174 °C. 

a) Vysvetlite nárast hodnoty a zúženie intervalu teploty topenia produktu po 

kryštalizácii. 

b) Vysvetlite stratu hmotnosti produktu pri kryštalizácii. 

Úloha 9     (0,5 b)  

K dispozícii máte aj komerčnú vzorku para-jódnitrobenzénu s rovnakou teplotou 

topenia, ako vami získaný produkt. Ako by s pomocou teploty topenia zistili, že váš 

produkt má chemickú štruktúru identickú s komerčným štandardom? 

 

____________________ 


