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Úkol:
a) určete číslo kyselosti zkoušeného tuku
b) určete číslo zmýdelnění zkoušeného tuku
Pomůcky:
a/ vodní lázeň, kahan, titrační baňka, pipeta, byreta, varná baňka, zpětný chladič
b/ směs ethanolu a benzenu (1:2 , V = 90 ml),roztok fenolaleinu, alkoholický roztok hydroxidu
draselného (c = 0,5 mol.dm-3, 2,8 g KOH + 4 ml H2O + doplnit na 100ml 96% ethanolem), roztok
kyseliny chlorovodíkové( c = 0,5 mol.dm-3, w = 35% )
Postup:
a/ číslo kyselosti
1/ V titrační baňce rozpustíme 2 g zkoušeného tuku ve 45 ml směsi ethanolu a benzenu. Dobře
protřepeme, aby všechen tuk byl zcela rozpuštěn. Není-li tuk rozpuštěn, zahřejeme v teplé vodě.
2/ K vychladlé směsi přidáme 0,2 ml indikátoru fenolaleinu.
3/ Titrujeme alkoholickým roztokem hydroxidu draselného do trvale růžového zabarvení.
4/ Provedeme slepý pokus obdobným způsobem. Do směsi však tuk nepřidáváme.
5/ Hodnoty získané z obou titrací jsou nutné pro výpočet čísla kyselosti tuku.
6/ Výpočet provedeme podle následujícího vztahu
N = 28,06 .( a – b) / n
N = číslo kyselosti
n = navážka tuku v g
28,06 = faktor ( mg KOH v 1ml 0,5 mol.dm-3 roztoku)
a = spotřeba KOH při vlastní titraci vzorku
b = spotřeba KOH při slepém pokusu
b/ číslo zmýdelnění
1/ Ve varné baňce se zpětným chladičem zahříváme po dobu asi 30 minut 2 g zkoušeného tuku
s 25 ml alkoholického roztoku KOH a 45 ml směsi ethanolu a benzenu.
2/ Po skončení varu musí být kapalina čirá. Pracujeme opatrně.
3/ Směs ochladíme a titrujeme za stálého míchání roztokem kyseliny chlorovodíkové.
4/ Stejně postupujeme při slepém pokusu.
5/ Ze získaných hodnot obou titrací vypočítáme číslo zmýdelnění podle následujícího vztahu.
Z = 28,06 . ( a – b) / n
Z = číslo zmýdelnění
28,06 = faktor
n = navážka tuku v gramech
a = spotřeba roztoku kyseliny chlorovodíkové při slepém pokusu
b = spotřeba kyseliny chlorovodíkové při vlastní titraci

Závěr:
Výpočet čísla kyselosti a zmýdelnění.
Způsoby získávání lipidů z přírodních zdrojů.
Zapište chemickou rovnicí proces hydrogenace olejů.
Vysvětlete proč lněný olej tuhne.
Zapište chemickou rovnicí vznik sraženiny mýdla s tvrdou vodou.
Kolik kg 20procentního roztoku NaOH je teoreticky třeba k výrobě 512 kg sodného mýdla z kyseliny
palmitové?
Kolik kg bromu se aduje na 14,1 g kyseliny olejové?
Kolik mg KOH je třeba na zmýdelnění 10 g tripalmitoylglycerolu?
Kolik kg draselného mýdla lze teoreticky vyrobit ze 100 kg tristearoylglycerolu?

