
 1 

PRAKTICKÉ ÚLOHY Z ANALYTICKEJ CHÉMIE 

Chemická olympiáda  –  kategória A  –  50. ročník  –  školský rok 2013/14 
Celoštátne kolo 
 
Pavol Tarapčík 

 

Maximálne 25 bodov.   Doba riešenia  150 minút. 

 

Téma: Stanovenie acetónu jodometricky 

Princíp:  

V zásaditom prostredí reaguje acetón s prebytkom jódu (s jódnanom) na jodoform. 

Nezreagovaný jód sa titruje tiosíranom. 

Potrebné chemikálie 

látka forma množstvo  

I2, odvážené množstvo na prípravu 250 cm3 0,05 mol dm-3 
roztoku I2 

tuhý 3,2 g 

Na2S2O3, odvážené množstvo na prípravu 250 cm3 0,05 
mol dm-3 roztoku Mr(Na2S2O3.5H2O) = 248,17 

tuhý 3,2 g 

KIO3, odvážené množstvo na prípravu 100 cm3 roztoku 
Mr(KIO3) = 214,00 

 0,3800 g  

4 mol dm-3 NaOH roztok 100 cm3 

4 mol dm-3 HCl (1:2) roztok 500 cm3 

škrobový indikátor roztok 25 cm3 

KI (0,4 mol dm-3 = 66,4 g/l) roztok  

KI Mr(I2) = 253,81 tuhý 100 g 

NaHCO3 Mr(NaHCO3) = 84,01 tuhý 100 g 

acetón (vodný roztok), Mr(CH3COCH3) = 58,08  roztok  

deionizovaná/destilovaná voda   

 
Pomôcky: 

byreta 25 cm3, pipeta nedelená 10 cm3 (5, 15, 20, 25), (delená 5 cm3, 10 cm3) 

odmerný valec 5, 10, 50 cm3 

kadička 250 cm3, 2x 50 až 100 cm3 
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odmerná banka 2x 250 cm3, 2x 100 cm3 

Erlenmayerova banka so zátkou 3x 250 cm3 

hodinové sklo 2x 

pH papierik, tyčinka 

filtračný papier 

sklená tyčinka, kvapkadlá, byretový lievik, lapák, stojan 

špachtľa, balónik,  

strička s deionizovanou vodou  

pH papierik univerzálny 

váhy na približné váženie (rozlíšenie 0,1 g) 

 
Úloha 1.  Príprava roztokov 

1.1  Príprava roztoku tiosíranu: 

V kadičke je odvážené množstvo tiosíranu. Rozpusťte ho v destilovanej vode, preneste 

do odmernej banky a doplňte po značku destilovanou vodou. Vypočítajte približnú 

koncentráciu roztoku. 

1.2  Príprava roztoku jódu: 

V liekovke je odvážené množstvo jódu. Rozpustite ho vo vhodnom rozpúšťadle, roztok 

preneste do odmernej banky a doplňte na požadovaný objem destilovanou vodou. 

Vypočítajte približnú koncentráciu roztoku. 

1.3  Doplnkové teoretické úlohy 

Riešte doplnkové teoretické úlohy súvisiace s prípravou roztokov uvedené 

v odpoveďovom hárku.   

 
Úloha 2.  Stanovenie presnej koncentrácie roztokov 

2.1  Stanovenie presnej koncentrácie roztoku tiosíranu sodného 

V liekovke navážené množstvo jodičnanu draselného rozpustite, kvantitatívne preneste 

do odmernej banky s objemom 100 cm3 a doplňte po značku destilovanou vodou.  

Vypočítajte vhodný objem roztoku KIO3, ktorý treba použiť pri stanovení presnej 

koncentrácie odmerného roztoku tiosíranu sodného.  

Do Erlenmayerovej banky so zábrusom odmerajte 50 cm3 destilovanej vody, 0,5 až 1 g 

KI, 8 cm3 roztoku kyseliny chlorovodíkovej (c = 4 mol dm-3) a 1 g NaHCO3. Po skončení 
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šumenia pridajte vypočítaný objem roztoku jodičnanu draselného. Roztok takto 

pripraveného jódu titrujte odmerným roztokom tiosíranu do bledožltého sfarbenia. 

Pridajte 3 cm3 škrobového indikátora a dotitrujte do vymiznutia modrého sfarbenia. 

Meranie urobte trikrát.   

Vypočítajte koncentráciu pripraveného štandardného odmerného roztoku tiosíranu. 

2.2  Stanovenie presnej koncentrácie roztoku jódu  

Do Erlenmayerovej banky pipetujte 10,0 cm3 roztoku jódu, ktorý ste pripravili v úlohe 

1.2 a pridajte asi 25 cm3 destilovanej vody.  Titrujte roztokom tiosíranu do bledožltého 

sfarbenia titračného roztoku. Pridajte 3 cm3 roztoku škrobu  a dotitrujte do zmiznutia 

modrého sfarbenia.   Titráciu urobte trikrát.  

Vypočítajte koncentráciu roztoku jódu. 

 

Úloha 3:  Stanovenie hmotnosti acetónu vo vzorke  

3.1  Príprava zásobného roztoku vzorky  

Vzorku – roztok obsahujúci acetón – kvantitatívne preneste do odmernej banky 

s objemom 100 cm3 a doplňte po značku deionizovanou vodou.  

3.2  Jodometrické stanovenie  

Do jódovej banky pridajte 10,00 cm3 zásobného roztoku vzorky a 5 cm3 roztoku NaOH 

(c = 4 mol dm-3). Zmes dôkladne premiešajte a pridajte 25,00 cm3 roztoku jódu 

(c = 0,05 mol dm-3). Banku uzavrite, reakčnú zmes dobre premiešajte a nechajte 

reagovať asi 5 minút za občasného premiešania. Potom nechajte stáť ďalších 10 minút. 

(V sústave sa môžu objaviť žlté kryštáliky.) 

Po otvorení banky spláchnite jód zo zátky, zábrusu a stien dovnútra jódovej banky 

destilovanou vodou. Roztok v jódovej banke okyslite kyselinou chlorovodíkovou 

(c = 4 mol dm-3), skontrolujte aciditu indikátorovým papierikom a titrujte prebytok jódu 

odmerným roztokom tiosíranu. Keď dosiahnete slabo žlté sfarbenie titračného roztoku, 

pridajte 3 cm3 roztoku škrobu a dotitrujte do vymiznutia modrého sfarbenia. Titráciu 

urobte trikrát. Vypočítajte hmotnostný obsah acetónu v analyzovanej vzorke.  

3.3  Doplnkové teoretické úlohy 

Riešte doplnkové teoretické úlohy súvisiace so stanovením acetónu, ktoré sú uvedené 

v odpoveďovom hárku.   
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PRAKTICKÁ ČASŤ – ORGANICKÁ SYNTÉZA  

Chemická olympiáda – kategória A – šk. rok 2013/2014 
Celoštátne kolo 
 
Marek Vician, Martin Putala 

Katedra organickej chémie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 

 

Maximálne 15 bodov 

Doba riešenia: 210 min, z toho 90 min zahrievanie reakčnej zmesi 

 

 

Reakcia 4´-aminoacetofenónu s maleínanhydridom 

Produktom reakcie medzi 4´-aminoacetofenónom a maleínanhydridom je žltá 

kryštalická látka P. Nerozpúšťa sa vo vode, slabo vo väčšine polárnych rozpúšťadiel, 

ale veľmi dobre v dimetylsulfoxide. Ako rozpúšťadlo pre túto reakciu sa použije terc-

butylmetyléter (TBME), v ktorom sa produkt veľmi málo rozpúšťa a preto vypadne 

z reakčnej zmesi. Produkt sa prečistí kryštalizáciou z etanolu. Reakčná schéma 

uvedenej reakcie:   

 

Materiál a pomôcky 

umiestnenie materiál/pomôcka (počet) 

na stole – pre 
individuálne použitie 

slzovitá banka 50 ml (1) 

banka s guľatým dnom 100 ml (1) 

odmerné valce: 25 ml (1) a 50 ml (1) 

sklená frita (1) 

teplomer (1) 

odsávacia banka 250 ml (1) s manžetou (1) 

spätný chladič (1) 

Pasteurove pipety (2) so savičkou (1) 

sklená tyčinka (1) 

vyvíjacia komôrka pre TLC: 150 ml kadička (1) prikrytá 
Petriho miskou (1) 
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magnetické miešadielko (1) 

TLC platnička (1) 

kapiláry na TLC (2) 

pinzeta (1) 

špachtľa (1) 

skúmavka (2) v stojane (1) 

stojan (1) 

svorka (3) a lapák (3) 

hadice (2) 

magnetické miešadlo s ohrevom (1) 

nádoba na vodný kúpeľ - sklenená kryštalizačná miska (1) 

ochranné okuliare (1) 

Petriho miska (1) označená súťažným číslom 

na stole – pre 
spoločné použitie 

destilovaná voda 

chladiaci kúpeľ s drveným ľadom 

tyčinka na vyberanie magnetických miešadielok 

jednorazové ochranné rukavice 

UV lampa 254 nm 

v digestore – pre 
spoločné použitie 

nádoba na organický odpad 

nádoba na vodný odpad 

 

Chemikálie 

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

na stole – pre 
individuálne použitie 

4´-aminoacetofenón, 0,54 g v 
uzavretej liekovke 

22, 36/37/38 26, 36 

maleínanhydrid, 0,39 g 
v uzavretej liekovke 

22, 34, 
42/43 

22, 26, 
36/37/39,

45 

4´-aminoacetofenón, 20 mg v 
uzavretej liekovke, štandard na 
TLC 

22, 36/37/38 26, 36 

v digestore – pre 
spoločné použitie 

terc-butylmetyléter (TBME), 
v pôvodnej sklenej fľaši 

11, 38 9, 16, 24 

95 % etanol, v pôvodnej sklenej 
fľaši 

11 7, 16 
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zmes etyl-acetát a benzín (1:1) na TLC, v sklenej fľaši 

etyl-acetát 
11, 36, 66, 

67 
16, 26, 

33 

benzín lekárenský** 

11, 38, 
48/20, 

51/53, 65, 
67 

26, 61, 
62 

roztok 2,4-dinitrofenylhydrazínu 
a kyseliny chlorovodíkovej 
v etanole, v  sklenej fľaši 

11 16 

5 % roztok uhličitanu sodného,       
v pôvodnej sklenej fľaši 

- - 

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

** - zdroj: karty bezpečnostných údajov na http://www.mikrochem.sk 

Označenia špecifického rizika (R-vety a ich kombinácie) 

R 11  Veľmi horľavý. 

R 22  Škodlivý po požití. 

R 34  Spôsobuje popáleniny/poleptanie. 

R 36  Dráždi oči. 

R 36/37/38 Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.  

R 38  Dráždi pokožku. 

R 42/43 Môže spôsobiť senzibilizáciu po vdýchnutí a po kontakte s pokožkou. 

R 48/20 Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou 

expozíciou vdýchnutím. 

R 51/53 Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé 

účinky vo vodnej zložke životného prostredia. 

R 65  Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc. 

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 7 Uchovávajte nádobu tesne uzavretú. 

S 9  Uchovávajte nádobu na dobre vetranom mieste. 

S 16  Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia. 
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S 22  Nevdychujte prach. 

S 24  Zabráňte kontaktu s pokožkou. 

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

množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. 

S 33 Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom. 

S 36 Noste vhodný ochranný odev. 

S 36/37/39 Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranu očí a tváre. 

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

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

prípravku). 

S 61 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so 

špeciálnymi inštrukciami / kartou bezpečnostných údajov. 

S 62 Pri požití nevyvolávať zvracanie; okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a 

ukážte tento obal alebo označenie. 

 

Postup: 

Reakcia  4´-aminoacetofenónu s maleínanhydridom: 

Suchá 50 ml slzovitá banka s magnetickým miešadielkom sa umiestni na magnetické 

miešadlo a pridá sa 0,39 g maleínanhydridu. Potom sa do banky pomocou 

odmerného valca pridá 15 ml terc-butylmetyléteru, časťou z neho (cca 1 ml) sa 

najprv vypláchne liekovka od maleínanhydridu. Obsah banky sa mieša do 

rozpustenia maleínanhydridu. Po rozpustení tuhej látky sa k zmesi v priebehu 2 

minút po častiach pridáva 0,54 g 4´-aminoacetofenónu z liekovky (liekovka sa taktiež 

vypláchne malým množstvom TBME, cca 1 ml). Postupne dochádza k rozpúšťaniu 

amínu a vypadávaniu produktu. 

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

druhým lapákom a zapojí sa chladenie (s prúdením vody vzostupne). Reakčná zmes 

sa zahrieva 90 minút tak, aby teplota kúpeľa bola v rozmedzí 60 – 70 °C (meria sa 

teplomerom upevneným v kúpeli) a terc-butylmetyléter vrel. 

Potom sa vypne zahrievanie, banka sa vyberie z kúpeľa a nechá sa voľne 

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

aparatúra. Výsledkom reakcie je žltá suspenzia s vykryštalizovaným produktom. 

Vylúčená tuhá žltá látka sa odsaje cez sklenenú fritu za zníženého tlaku. Reakčná 
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banka sa vypláchne 10 ml TBME a obsah sa tiež naleje na fritu. Produkt sa premyje 

ešte dvakrát 10 ml TBME a nechá sa 3-5 minút sušiť na frite pri zapojenom odsávaní. 

Produkt sa prekryštalizuje z etanolu. Surový produkt sa prenesie do 100 ml 

zábrusovej banky, pridá sa 50 ml etanolu a magnetické miešadielko. Použitá frita sa 

odovzdá dozoru na premytie (bude potrebná čistá v ďalšom postupe). Banka sa 

ponorí do  vodného kúpeľa, nasadí sa spätný chladič a zapojí chladenie (s prúdením 

vody vzostupne). Vodný kúpeľ sa zohrieva na magnetickom miešadle tak, aby etanol 

vrel. Ak sa produkt nerozpustí ani za varu, pridáva sa cez chladič pomocou 

Pasteurovej pipety ďalší etanol (cca po 1 ml), kým sa všetka látka nerozpustí 

a dosiahne sa číry žltý roztok. Po rozpustení sa banka vyberie z kúpeľa, nechá sa 

vychladnúť na vzduchu a potom sa vloží do ľadového kúpeľa na 20 minút. Obsah 

banky sa občas premieša krúživými pohybmi. 

Následne sa vykryštalizovaný produkt odsaje cez sklenú fritu za zníženého 

tlaku, premyje sa dvakrát 10 ml TBME a nechá sa 5 minút sušiť na frite pri 

zapojenom odsávaní.  

V prítomnosti dozoru sa najskôr odváži prázdna Petriho miska, označená 

Vašim štartovým číslom, potom sa do nej prenesie suchý produkt a znovu sa zváži 

v prítomnosti dozoru. Produkt odovzdajte dozoru. Jeho čistota a identita bude 

kontrolovaná stanovením teploty topenia. 

Poznámka: Váženie treba uskutočniť ešte pred dôkazovými reakciami a TLC! 

 

Tenkovrstvová chromatografia (TLC): 

 Na Vašom stole je umiestnená liekovka, ktorá obsahuje pár miligramov jednej 

z východiskových látok - 4´-aminoacetofenónu. Do tejto liekovky pridajte približne 1 

ml etanolu a látku rozpustite. Do druhej prázdnej liekovky odoberte malé množstvo 

produktu (za hrot špachtle) a pridajte tak isto 1 ml etanolu (látka sa nemusí úplne 

rozpustiť). 

Na TLC platničku narysuje ceruzkou 1 cm od spodného okraja opatrne čiaru, 

aby sa nepoškodil jej povrch (obr. 1a). Kapilárou naneste vzorku Vášho produktu 

(číslo 1) a 4´-aminoacetofenónu (číslo 2) – obr. 1b. Ako vyvíjaciu komôrku použite 

100 ml kadičku, do ktorej nalejte zmes benzín : etyl-acetát (1:1) do výšky 0,5 cm, 

platničku opatrne pinzetou vložte do komôrky a zakryte ju Petriho miskou. Keď 

rozpúšťadlo vystúpi asi 1 cm pod horný okraj, platničku vyberte z komôrky a čiarou 

označte, pokiaľ vystúpilo rozpúšťadlo (obr. 1c). Platničku nechajte samovoľne usušiť. 



 9 

Na vizualizáciu použite UV lampu s vlnovou dĺžkou 254 nm. Ceruzkou vyznačte 

okraje škvŕn reaktantu a produktu. Pre každú látku vypočítajte jej RF hodnotu podľa 

vzťahu: 

 

Poznámka: Nezabudnite na TLC platničku uviesť i Vaše štartovné číslo. 

 

Obrázok 1: Tenkovrstvová chromatografia (TLC) 

Dôkazové reakcie produktu: 

a) Do dvoch skúmaviek odoberte malé množstvo produktu (za hrot špachtle) a do 

jednej pridajte 1 ml destilovanej vody a do druhej 1 ml 5 % roztoku uhličitanu 

sodného. Pozorovanie zapíšte. 

b) TLC platničku, na ktorej máte vyznačené ceruzkou jednotlivé škvrny, pomocou 

pinzety ponorte na pár sekúnd do roztoku Bradyho činidla (roztok 2,4-dinitro-

fenylhydrazínu a kyseliny chlorovodíkovej v etanole). Pozorovanie si ihneď zapíšte.  

TLC platničku položte na papierovú servítku, nechajte ju vyschnúť voľne na 

vzduchu a z kovovej strany ju poriadne utrite kúskom papierovej servítky. Takúto 

TLC platničku odovzdáte spolu s Vašim produktom dozoru.   

Pri práci používajte ochranné rukavice, nakoľko ide o silne farbiacu látku! 

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.  

Výsledky uvádzajte na primeraný počet platných číslic. 
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Úloha 1 (7,8 b) 

Uveďte hmotnosť získaného produktu v g.  

Úloha 2 (1,5 b) 

a) Napíšte rovnicu uskutočnenej chemickej reakcie 4´-aminoacetofenónu 

s maleínanhydridom. 

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

c) Vypočítajte teoretický výťažok produktu P v g. 

d) Vypočítajte experimentálny výťažok produktu P v %. 

Úloha 3 (1,3 b) 

a) Uveďte RF hodnoty pre 4´-aminoacetofenón a produkt P. 

b) Zdôvodnite rozdiel v RF hodnotách 4´-aminoacetofenónu a produktu P, ak nosičom 

na TLC platničke je silikagél (porézny, čiastočne hydratovaný oxid kremičitý). 

Úloha 4 (1,6 b) 

Napíšte, čo ste pozorovali pri uskutočnení prvej a druhej dôkazovej reakcie. Vaše 

pozorovanie vyjadrite uvedením schémy prebiehajúcej reakcie. 

Úloha 5 (1,4 b) 

Priraďte signály v 1H NMR spektre produktu P jednotlivým atómom vodíka: 

1H NMR (300 MHz, DMSO): δ = 12,93 (s, 1H); 10,63 (s, 1H); 7,95 (d, J = 8,8 Hz, 2H); 

7,76 (d, J = 8,7 Hz, 2H); 6,50 (d, J = 12,0 Hz, 1H); 6,34 (d, J = 12,0 Hz, 1H); 2,54 (s, 

3H). 

 1H NMR spektrum experimentálne pripraveného produktu je na obrázku 2. 

Signál produktu pri 2,54 ppm je prekrytý signálom pre neúplne deuterovaný 

dimetylsulfoxid pri 2,50 ppm, ktorý je obsiahnutý v DMSO-d6 a signál pri 3,35 ppm 

patrí vode obsiahnutej v DMSO-d6. 

Úloha 6 (0,8 b) 

Na obrázku 3 je uvedené 13C NMR spektrum produktu P. Priraďte signály 

s chemickým posunom 197,0 ppm,  167,4 ppm, 164,1 ppm a 26,9 ppm príslušným 

atómom uhlíka. Signál 39,9 ppm patrí dimetylsulfoxidu obsiahnutému v DMSO-d6.  

Úloha 7 (0,6 b) 

Ak sa produkt P rozpustí v toluéne a zahrieva 12 hodín s azeotropickým 

oddestilovávaním vody, vzniká nový produkt P’. Napíšte jeho štruktúrny vzorec.  
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Obrázok 2: 1H NMR spektrum produktu P 

 

Obrázok 3: 13C NMR spektrum produktu P 
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