S  
Úkol:
Stanovte alkalitu (zásaditost) vzorku pitné vody.
Pomůcky:
odměrný válec, nálevka, byreta, odměrná baňka ( 250 ml), titrační baňka
kyselina chlorovodíková (c = 0,1mol/l ) , methylová oranž, vzorek vody
Postup:
1. Vypočítáme množství kyseliny chlorovodíkové potřebné na přípravu roztoku dané
koncentrace (M(HCl) = 36,47 g/mol, w = 35%, ρ = 1,18 g/cm3)
2. Připravíme roztok kyseliny
3. Sestavte aparaturu pro titraci
4. Do titrační baňky odměříme zkoumanou vodu o objemu 100ml,přidáme 3 kapky roztoku
methylové oranže
5. Do byrety nalijeme roztok HCl přesně po rysku nula
6. Zkoumanou vodu titrujeme, až se poslední kapkou kyseliny směs v baňce zbarví červeně.
7. Baňku s roztokem zahřejeme k varu, aby se odstranil oxid uhličitý. Potom roztok v baňce
dotitrujeme do trvale oranžového zabarvení
8. První titrace je orientační. Pak provedeme titraci ještě třikrát.Pro stanovení alkality pitné
vody použijeme průměrnou hodnotu všech tří titrací.
9. Alkalita tj. koncentrace hydroxilových iontů se vypočítá podle vzorce c(OH) = a.b.1000/c
a = průměrný objem spotřebovaného odměrného roztoku (cm3)
b = koncentrace odměrného roztoku ( mol.dm-3)
c = objem vzorku ( cm3)
Nákres:

Závěr:
1. Výpočet – příprava roztoku kyseliny
2. Spotřeba kyseliny při jednotlivých titracích, průměrná spotřeba
3. Výpočet alkality vody
4. Iontovou rovnici zapište reakci při titraci
5. Vypočítejte objem kyseliny sírové o hustotě 1,84 g. cm-3 potřebný na přípravu roztoku
o objemu 1l a koncentraci 0,1 mol . dm-3. Kyselina je 98%.
6. Vypočítejte hmotnost hydroxidu sodného potřebného na přípravu roztoku NaOH o
objemu 500 ml a koncentraci 0,2 mol . dm-3. Hydroxid sodný na vzduchu přijímá vlhkost a
oxid uhličitý. Hydroxid je 95%.
7. Kolik gramů krystalové vody obsahuje 15 g modré skalice. Kolik % bude činit její úbytek na
váze při dehydrataci na bezvodou sůl.
8. Při částečné dehydrataci modré skalice byla zjištěna 20 %ní ztráta na váze. Kolik % vody
ještě vzorek obsahuje. Kolik % vody z celkového množství vody bylo odstraněno.
9. Sušením modré skalice byla zjištěna ztráta na váze 28,86%. Jaký vzorec by bylo možno
přisoudit látce po sušení.
10. Popište metodu titrace.
11. Při titraci 10 cm3 NaOH o molární koncentraci 0,101 mol.dm-3 činila průměrná spotřeba
odměrného roztoku HCl 8,95 cm3. Vypočtěte přesnou koncentraci odměrného roztoku.

