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PRAKTICKÉ ÚLOHY Z ANALYTICKEJ CHÉMIE 

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

 

Maximálne:         40 bodov 
Doba riešenia:  240 minút 

 
Stanovenie kapacity silne kyslého katexu pomocou prienikovej krivky 

 
Úvod  

Vymieňače iónov (ionexy) sú látky, ktoré majú schopnosť vymieňať si ióny s okolitým 

prostredím, najčastejšie roztokom. Technickou výhodou je, že ionex a roztok sú vzájomne 

nemiešateľné a sú v sústave prítomné v rôznych fázach.  V prípade organických ionexov je 

schopnosť výmeny iónov daná prítomnosťou vhodných funkčných skupín na polymérnom 

reťazci. Katexy vymieňajú katióny, obvykle za ión H+. Silne kyslé katexy majú najčastejšie 

funkčnú skupinu SO3H naviazanú na polymérnom skelete. Dôležitou charakteristikou 

vymieňača iónov je kapacita (Q). Kapacita katexu je vlastne koncentrácia funkčných skupín 

v ionexe. Ak sa kapacita vztiahne na jednotku hmotnosti suchého ionexu, je to tzv. 

hmotnostná kapacita. Praktickou veličinou je objemová kapacita, keď je koncentrácia 

funkčných skupín vztiahnutá na objem vlhkého napučaného ionexu.  

 

Cieľom praktickej úlohy je zistiť objemovú kapacitu daného silne kyslého katexu 

 

Princíp:  

Kolónou, v ktorej sa nachádza istý objem katexu vo vodíkovom cykle, sa nechá pretekať 

roztok vhodného iónu. Priebeh iónovej výmeny možno opísať rovnicou:  

 

z R-SO3H + Mz+  → (R-SO3)zM + z H+ 

 

Katex sa postupne nasycuje iónom Mz+, a práve po stechiometrickom nasýtení 

(„vytitrovaní“) sa v eluáte pozoruje prítomnosť iónov Mz+, ktoré začnú prenikať kolónou. 
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Roztok opúšťajúci kolónu – eluát – sa zachytáva vo forme podielov s rovnakým 

objemom. Prítomnosť iónov Mz+ v týchto frakciách sa zistí vhodnou analytickou metódou. 

V našom prípade sa vhodnou chemickou reakciou vyvolá farebná zmena roztoku tak, že 

intenzita sfarbenia je úmerná koncentrácii iónov Mz+. Zostrojením závislosti koncentrácie Mz+ 

v týchto frakciách od objemu eluátu sa získa prieniková krivka.  Keď je kolóna nasýtená, 

roztok iónov Mz+ v eluáte má konštantnú koncentráciu. Látkové množstvo iónov, ktoré ionex 

v kolóne zachytil (kapacita konkrétnej kolóny) sa určí z koncentrácie a objemu roztoku iónov 

Mz+, ktorý dovtedy kolónou pretiekol. Z kapacity kolóny a objemu ionexu v kolóne sa potom 

vypočíta objemová kapacita ako charakteristika používaného ionexu.  

 

Potrebné chemikálie 

látka forma množstvo  

KI tuhý 5 g 

NaHCO3 tuhý 3 g 

tiosíran sodný, asi 0,5 mol dm-3 roztok 10 ml 

kyselina chlorovodíková, 1:3 roztok 50 ml 

amoniak, 1:10 roztok 50 ml 

škrobový maz roztok 25 ml 

KSCN 10% roztok 50 ml 

KIO3, (presne navážené množstvo v liekovke) tuhý okolo 0,3852 g 

katex 
vodná suspenzia 
v kolóne 

10 ml 

pracovný roztok Cu2+, s presne známou 
koncentráciou blízkou  0,3 mol dm-3 roztok 100 ml 

deionizovaná/destilovaná voda   

 

Pomôcky 

Obvyklé vybavenie pre analytickú prácu (striekačka s deionizovanou vodou, byreta, pipety, 

titračné banky, kadičky, hodinové sklíčko, sklená tyčinka, kvapkadlá, byretový lievik, lapák, 

stojan, špachtľa/lyžička, pinzeta, filtračný papier, váhy na približné váženie (rozlíšenie 0,1 g), 

kolóna v zostave, pH papierik univerzálny, skúmavky, stojan. 
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Úloha 1:  Sledovanie zachytávania iónov katexom v kolóne 

 

1.1  Príprava kolóny 

Katex máte naplnený v kolóne – ako stĺpec materiálu v kolóne (plastovej injekčnej 

striekačke), v ktorej je asi 10 ml katexu suspendovaného vo vode. Zaznamenajte si 

objem katexu v kolóne podľa stupnice na striekačke. Nad hladinou katexu je hladina 

vody. Upravte výšku ústia odtokovej hadičky tak, aby sa vyrovnala výška hladiny stĺpca 

a vody (aby vytiekla prebytočná voda). Pridávajte do kolóny 5 ml roztoku HCl (1:3) 

rýchlosťou 1 kvapka za sekundu tak, aby ste ionex zvírili v kolóne čo najmenej. Potom 

rovnakým spôsobom cez kolónu nechajte pretekať deionizovanú vodu. Občas 

skontrolujte aciditu vytekajúceho roztoku pH papierikom a keď je reakcia na výstupe 

z kolóny rovnaká ako reakcia vstupujúcej vody, ukončite premývanie.  

 

1. 2  Príprava farebnej stupnice 

Do šiestich identických pozorovacích skúmaviek pripravte roztoky podľa tabuľky: 

 Roztok 
1 

Roztok 
2 

Roztok 
3 

Roztok 
4 

Roztok 
5 

Roztok 
6 

Objem roztoku amoniaku, cm3 2 2 2 2 2 2 

Objem roztoku Cu2+, cm3 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

Objem deionizovanej vody, cm3 9,5 9,4 9,3 9,2 9,1 9,0 

Sýtosť sfarbenia 0 1 2 3 4 5 

 
 

1.3  Výmena iónov v kolóne – sledovanie prieniku iónov 

1.3.1 Naplňte byretu pracovným roztokom meďnatej soli a nastavte hladinu na nulovú 

hodnotu. Pred pridávaním roztoku meďnatej soli do kolóny si skontrolujte výšku 

hladiny stĺpca ionexu a vody v kolóne, v prípade potreby ju upravte tak, aby sa obe 

hladiny vyrovnali (aby nad hladinou ionexu nebola „prebytočná“ voda). 

Do testovacej skúmavky dajte 2 cm3 amoniaku. Skúmavku upevnite vhodným 

spôsobom pod kolónu tak, aby ste do nej mohli zachytávať eluát.  
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1.3.2 Do kolóny pridajte presne známy objem (napr. 0,5 cm3 alebo 1 cm3) roztoku meďnatej 

soli z byrety. Tento objem nechajte kolónou pomaly pretiecť a eluát zachytávajte do 

pripravenej skúmavky s testovacím roztokom. Na konci vypúšťania eluátu kontrolujte  

výšku hladiny stĺpca ionexu a roztoku. Dbajte, aby sa obe hladiny vyrovnali.  

1.3.3 Doplňte testovaciu skúmavku 9 (8,5) cm3 deionizovanej vody. Porovnajte sfarbenie 

roztoku v testovacej skúmavke s farebnou stupnicou. Objem pridaného roztoku 

meďnatej soli a jeho sfarbenie (poradové číslo porovnávacej skúmavky s rovnakým 

sfarbením) zaznačte do tabuľky. 

1.3.4 Postup opísaný v bode 1.3.2 a 1.3.3 opakujte dovtedy, kým pozorované modré 

sfarbenie nie je nemenné. 

1.4 Zostrojte prienikovú krivku katexu ako grafickú závislosť pozorovanej intenzity sfarbenia 

roztoku v pozorovacej skúmavke od objemu pretečeného eluátu.  

1.5  Určte inflexný bod krivky podľa nasledujúceho postupu:  

- zostrojte dotyčnice k rovnobežným úsekom grafu, 

- zostrojte os dotyčníc, 

- vyznačte inflexný bod krivky, ktorý je priesečníkom osi dotyčníc a pôvodnej krivky, 

- odčítajte objem eluátu zodpovedajúci inflexnému bodu, 

- určte objemovú kapacitu katexu. 

1.6  Riešte teoretické úlohy súvisiace s úpravou a použitím katexu, ktoré sú uvedené 

v odpoveďovom hárku. 

 

Úloha 2. Stanovenie koncentrácie pracovného roztoku meďnatej soli 

Princíp:  

Reakciou Cu2+ s I- sa vytvorí jód, ktorý sa titruje odmerným roztokom tiosíranu. Koncentrácia 

odmerného roztoku tiosíranu sa zistí titráciou jódu, ktorý sa pripraví reakciou základnej látky 

KIO3 s iónmi I-. 

 

2.1 Príprava štandardného roztoku asi 0,0036 mol dm-3 jodičnanu draselného  

(M = 214,00 g/mol) 

KIO3 z liekovky kvantitatívne preneste do 500 cm3 odmernej banky a doplňte po značku 

deionizovanou vodou.  
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2.2 Príprava odmerného roztoku Na2S2O3 

Pripravte 250 cm3 roztoku Na2S2O3 s koncentráciou blízkou c = 0,02 mol dm-3. Na prípra-

vu použite vypočítaný objem zásobného roztoku s koncentráciou c = 0,5 mol dm-3. 

2.3  Stanovenie presnej koncentrácie odmerného roztoku tiosíranu sodného 

Do 250 ml titračnej banky dajte 50 cm3 deionizovanej vody, pridajte 0,5 g KI, 10 cm3 HCl 

(zriedená 1:3). Po malých častiach za miešania pridajte 0,5 g NaHCO3. Po ukončení 

„šumenia“ pridajte presne 20,00 cm3 štandardného roztoku KIO3. Roztok zrieďte asi na 

objem 100 cm3 deionizovanou vodou a titrujte odmerným roztokom Na2S2O3 do 

slabožltého sfarbenia. Následne pridajte 3 ml indikátora – škrobového mazu a roztok 

dotitrujte (do vymiznutia modrého sfarbenia).  

2.4  Stanovenie koncentrácie roztoku Cu2+ 

Vzorku 10 ml pracovného roztoku Cu2+ kvantitatívne preneste do 250 ml odmernej 

banky a doplňte po značku deionizovanou vodou. Do titračnej banky z tohto roztoku 

pipetujte 25 cm3, pridajte asi 20 cm3 deionizovanej vody a 0,5 g KI. Titrujte odmerným 

roztokom Na2S2O3 do slabožltého sfarbenia. Potom pridajte 2 až 3 cm3 škrobového mazu 

a pokračujte v titrácii až do prvého vymiznutia modrej farby. Následne pridajte 10 ml 

10%-ného roztoku KSCN a titráciu dokončite (úplná trvalá strata modrého sfarbenia). 

 

2.5 Riešte teoretické úlohy súvisiace s jodometrickým stanovením, ktoré sú uvedené 

v odpoveďovom hárku. 
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Odpoveďový hárok Štartovné číslo: ...............................................................  

Úloha 1.1 

Objem ionexu v kolóne  
V1 (cm3) 

 Koncentrácia Cu2+ v pracovnom 
roztoku, (mol dm–3) (výsledok Úlohy 2) 

 

Úloha 1.3  Tabuľka experimentálne nameraných hodnôt:  

                     objem = objem roztoku meďnatej soli, ktorý pretiekol kolónou  

                     sfarbenie = poradové číslo na farebnej stupnici (0 až 5) 

por. č. frakcie 1 2 3 5 6 7 8 9 10 

objem (cm3)          

sfarbenie          

por. č. frakcie 11 12 13 15 16 17 18 19 20 

objem (cm3)          

sfarbenie          

por. č. frakcie 21 22 23 25 26 27 28 29 30 

objem (cm3)          

sfarbenie          

por. č. frakcie 31 32 33 35 36 37 38 39 40 

objem (cm3)          

sfarbenie          

Úloha 1.4   Grafické znázornenie prienikovej krivky 
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Úloha 1.5 Vyhodnotenie prienikovej krivky 

Objem eluátu potrebný na 
dosiahnutie inflexného bodu V2 (cm3) 
 

 

 

Navrhnite vzťah (vzorec) pre výpočet 
kapacity katexu  
 

 

 

Vypočítaná hodnota kapacity katexu 
Q (mol dm-3) 
 

 

 

Úloha 1.6 

Vysvetlite, čo znamená výraz „silne kyslý katex“. 
 

Prečo sa ionex pred použitím premýval roztokom kyseliny a následne vodou?                                         
 

  

Čo je podstatou zmeny odtieňa a intenzity sfarbenia roztoku meďnatých iónov po pridaní 
amoniaku?  
 
 
 
 
 

Úloha 2  Stanovenie koncentrácie pracovného roztoku medi 

Úloha 2.1 Výpočet presnej koncentrácie pripraveného roztoku jodičnanu 

Výpočet: 
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Úloha 2.2 Výpočet objemu zásobného roztoku tiosíranu sodného, potrebný na prípravu 

odmerného roztoku 

 

Výpočet: 
 
 
 
 
 
Opis prípravy roztoku: 
 
 
 
 
 

 
 
Úloha 2.3 Stanovenie presnej koncentrácie odmerného roztoku tiosíranu sodného 

Chemické rovnice: 
 
 
 
 
Spotreby pri relevantných titráciách: 

    

 

Výpočet presnej koncentrácie odmerného roztoku tiosíranu sodného: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncentrácia odmerného roztoku: 

 

 
  



PRAKTICKÉ ÚLOHY Z ANALYTICKEJ CHÉMIE 
Chemická olympiáda – kategória A – 50. ročník – školský rok 2013/2014     Krajské kolo  

 4 

 
2.4 Stanovenie koncentrácie roztoku Cu2+ 

Chemické rovnice: 
 
 
 
 

Spotreby pri relevantných titráciách: 

    

 

Výpočet: 

 

 

 

 

 

 

Koncentrácia pracovného roztoku Cu2+  

 

 
Úloha 2.5  

2.5.1 Pri experimente by sa mala použiť prevarená a rýchlo ochladená deionizovaná voda. 
Prečo? 
 

 

2.5.2 Čo je v  dvojici systémov Cu2+ / Cu+  a  I2 / I− silnejším oxidovadlom? Aký to má vplyv na 
priebeh reakcie? 
 

 

2.5.3 Čo je podstatou vzniku modrého sfarbenia reakčnej zmesi po pridaní indikátora? 

2.5.4 Prečo po pridaní roztoku KSCN sústava opäť zmodrie? 



*nehodnotí sa v rámci krajského kola 

PRAKTICKÁ ČASŤ – ORGANICKÁ SYNTÉZA  

Chemická olympiáda – kategória A – školský rok 2013/14 
Krajské kolo – prípravná úloha k celoštátnemu kolu* 

Marek Vician, Martin Putala 

Katedra organickej chémie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 

 

Maximálne 15 bodov 
Doba riešenia: 120 minút 

 

Príprava amidu kyseliny veratrovej 

Úlohy z organickej syntézy v praktickej časti tohto ročníka chemickej olympiády 

pokračujú v zameraní na reakcie karboxylových kyselín a ich funkčných derivátov. 

Medzi funkčné deriváty sa zaraďujú aj nitrily. Podľa reakčných podmienok sa z nich 

dajú solvolýzou pripraviť amidy, amidíny (amidimidy) alebo aj voľné kyseliny. 

Amid kyseliny veratrovej (3,4-dimetoxybenzoovej) je biela kryštalická látka 

s teplotou topenia 162 až 163 °C. Je rozpustný vo väčšine organických rozpúšťadiel 

a mierne sa rozpúšťa, najmä za horúca, i vo vode. Pripravuje sa zahrievaním 

veratronitrilu (3,4-dimetoxybenzonitrilu) so zriedeným roztokom peroxidu vodíka 

v bázickom prostredí podľa nasledovnej schémy: 

 

Materiál a pomôcky: 

50 ml (alebo väčšia) banka so zábrusom, 5  ml (alebo 10 ml) a 50 ml odmerný valec, 

špachtľa, filtračný papier, nožnice, pinzeta, sklenená tyčinka, magnetické miešadlo 

so zahrievaním alebo elektrický varič, teplomer, nádoba na varný kúpeľ, svorky, 

lapáky, stojan, Büchnerov lievik, 100 ml (alebo väčšia) odsávacia banka, gumová 

manžeta, vodná výveva (alebo iný zdroj zníženého tlaku), Petriho miska, magnetické 

miešadielko, ochranné okuliare, ochranné rukavice, destilovaná voda, drvený ľad. 
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Chemikálie 

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

3,4-dimetoxybenzonitril, 0,75 g   
v uzavretej fľaštičke 

20/21/22, 36/37/38 26, 36 

roztok peroxidu vodíka, w = 3 %,  
v pôvodnej sklenej alebo plastovej fľaši 

- - 

roztok hydroxidu draselného,   
c = 5,0 mol/dm3, v sklenej fľaši 

22, 35 26, 36/37/39, 45 

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

Označenia špecifického rizika (R-vety a ich kombinácie) 

R 22 Škodlivý po požití. 

R 20/21/22 Škodlivý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití. 

R 35 Spôsobuje silné popáleniny/poleptanie.  

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

 

Bezpečnostné informácie (S-vety a ich kombinácie) 

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

množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. 

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). 

 

Postup: 

Príprava amidu kyseliny veratrovej: 

Do 50 ml banky s guľatým dnom sa naváži 0,75 g 3,4-dimetoxybenzonitrilu, pomocou 

odmerného valca sa pridá 25 ml 3 % roztoku peroxidu vodíka a krúživými pohybmi sa 

obsah banky premieša. Do reakčnej zmesi sa pridá magnetické miešadielko a banka 

sa upevní do lapáku na stojane. Potom sa do banky pridá pomocou odmerného 

valca 2 ml 5 molárneho roztoku hydroxidu draselného. POZOR! V prípade 

mladistvých účastníkov roztok hydroxidu do reakčnej zmesi pridá učiteľ! 

Všetci účastníci musia mať ochranné okuliare, rukavice a odev! Reakčná zmes 
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sa nechá intenzívne miešať (na magnetickom miešadle alebo tyčinkou). Pod banku 

sa opatrne umiestni horúci vodný kúpeľ vyhriaty na 50 až 70 stupňov na iniciáciu 

reakcie. V miešaní sa pokračuje. Z reakčnej zmesi sa začne takmer okamžite 

uvoľňovať kyslík a dochádza k postupnému rozpúšťaniu východiskovej látky. Po 

5 minútach sa horúci kúpeľ odstráni a reakčná zmes sa nechá miešať pri teplote 

miestnosti ešte 60 minút (v prípade práce bez miešadla postačuje občasné 

premiešanie reakčnej zmesi krúživým pohybom). Postupne sa rozpustí všetka 

východisková látka a dochádza k vypadávaniu produktu z reakčnej zmesi. 

Po skončení reakcie sa banka umiestni do ľadového kúpeľa a nechá sa v ňom 

stáť 30 min. Medzitým sa zostaví aparatúra na filtráciu za zníženého tlaku, vylúčené 

kryštály produktu sa odsajú cez Büchnerov lievik. Pre tento účel sa na odsávaciu 

banku cez manžetu nasadí Büchnerov lievik. Do Büchnerovho lievika sa vloží na 

mieru odstrihnutý filtračný papier (aby pokryl všetky otvory v dne lievika, ale 

nepresahoval na bočné steny). Filtračný papier sa navlhčí niekoľkými kvapkami vody. 

Na odsávaciu banku sa pripojí zdroj vákua a zapne sa. Reakčnú zmes nalejeme do 

lievika až po celoplošnom prisatí filtračného papiera. Po odsatí produktu sa odpojí 

zdroj vákua. Na filter sa naleje 10 ml ľadovej vody, zrazenina na filtri premieša a 

opätovne sa pripojí zdroj vákua. Produkt sa nechá sa sušiť 5 minút na Büchnerovom 

lieviku za vákua. Výveva sa vypína až po odpojení od odsávacej banky. Produkt sa 

prenesie na ďalší filtračný papier a nechá sa dosušiť na vzduchu. Neskôr sa suchý 

produkt prenesie na dopredu odváženú Petriho misku a následne odváži. 

 

Poznámky 

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

Vašich očí postačia. Pri navažovaní a pridávaní chemikálii používajte ochranné 

rukavice. Pri výpočtoch používajte nasledovné relatívne atómové hmotnosti:  

Ar(C) = 12, Ar(H) = 1, Ar(O) = 16, Ar(N) = 14, ρ (3 % H2O2) = 1,01 g.cm-3  

 

Výsledky uvádzajte na primeraný počet platných číslic. 

 
Úloha 1 (7 b) 

Uveďte hmotnosť získaného produktu v g. 
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Úloha 2 (1,2 b) 

Hydrolýza nitrilov peroxidom vodíka prebieha podľa celkovej rovnice: 

 

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

b) Vypočítajte teoretický výťažok produktu v g. 

c) Vypočítajte experimentálny výťažok produktu v %. 

 

Úloha 3 (1,2 b) 

Na základe krajných mezomérnych štruktúrnych vzorcov (rezonančných štruktúr, 

vrátane zobrazenia všetkých valenčných elektrónov) vysvetlite, prečo sú amidy na 

rozdiel od amínov slabými bázami. 

 

Úloha 4 (0,6 b) 

Akú organickú zlúčeninu by ste pripravili, keby ste do reakčnej zmesi nepridali roztok 

peroxidu vodíka? Pozn.: aby nejaká reakcia prebiehala v takomto prípade, je 

potrebné zahriatie na vyššiu teplotu. 

 

Úloha 5 (2,0 b) 

Napíšte, aký produkt vznikne reakciou amidu kyseliny veratrovej s: 

a) tetrahydridohlinitanom lítnym, 

b) brómom v prostredí hydroxidu sodného, 

c) oxidom fosforečným, 

d) koncentrovanou kyselinou chlorovodíkovou. 

 

Úloha 6 (1,2 b) 

Amidy kyselín sa najčastejšie pripravujú z chloridov týchto kyselín. Napíšte 

mechanizmus reakcie acetylchloridu s nadbytkom propán-1-amínu.  

 

Úloha 7 (1,8 b) 

Priraďte signály v 1H NMR spektre produktu jednotlivým atómom vodíka – ku 

každému typu atómov vodíka v štruktúrnom vzorci produktu pripíšte chemické 

posuny ich signálov (signál pri 7,27 ppm patrí CHCl3 obsiahnutému v CDCl3). 
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1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 7,46 (d, J = 2,1 Hz, 1H); 7,34 (dd, J = 8,3; 2,1 Hz, 

1H); 6,88 (d, J = 8,4 Hz, 1H); 6,01 (široký s, 2H); 3,94 (s, 6H). (s = singlet, d = dublet, 

dd = dublet dubletu). 

1H NMR spektrum experimentálne pripraveného amidu s vloženým obrázkom 

zväčšenej oblasti 6,8 – 7,6 ppm: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chemická olympiáda – kategória A – 50. ročník – školský rok 2013/14    Krajské kolo 
____________________ 

Autori: RNDr. Pavol Tarapčík, CSc., Marek Vician, doc. RNDr. Martin Putala, PhD.,  

Vedúci autorského kolektívu: doc. Ing. Ján Reguli, CSc.  

Recenzenti: Ing. Elena Kulichová, doc. RNDr. Peter Magdolen PhD., Mikuláš Bartal 

Vydal: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Bratislava 2013 


