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Úkol:
a) připravte oxid siřičitý
b) ověřte jeho vlastnosti
Pomůcky:
a) dělící nálevka, frakční baňka, 2 promývačky, zkumavky, bezpečnostní pipeta
b) disiřičitan sodný ( Na2S2O5), kyselina sírová ( H2SO4 w = 40 %), dichroman draselný (K2Cr2O7
w = 5 %), manganistan draselný (KMnO4 w = 0,01 %), hydroxid draselný (KOH w = 20 %), jodová
voda (I₂ • KI(aq)), sulfanová voda (H2S)(aq)), univerzální indikátorový papírek
Postup:
a/ Příprava oxidu siřičitého
1/ Sestavíme aparaturu viz. schéma.
2/ Do frakční baňky dáme disiřičitan sodný a do dělící nálevky kyselinu sírovou. Do první promývačky dáme vodu do druhé roztok hydroxidu draselného.
3/ Z dělící nálevky přikapáváme roztok kyseliny na disiřičitan sodný.
4/ Oxid siřičitý se rozpouští ve vodě a zároveň s ní reaguje v první promývačce. Nadbytek oxidu je
pohlcován ve druhé promývačce s roztokem hydroxidu draselného.
5/ Po vypuštění celého objemu roztoku kyseliny (asi 30 ml), pokus ukončíme a promývačky ihned
odpojíme.
6/ Roztok oxidu siřičitého v první promývačce použijeme k dalším pokusům.
b/ Vlastnosti oxidu siřičitého:
1/ Univerzálním indikátorovým papírkem zjistíme pH vodného roztoku oxidu siřičitého.
2/ Připravíme si čtyři zkumavky s roztoky látek o objemech 1 ml (roztok jodu, roztok dichromanu
draselného + 0,1 ml roztoku kyseliny sírové, roztok manganistanu + 0,1 ml roztoku kyseliny sírové,
roztok sulfanu).
3/ Ke každému vzorku přidáme roztok oxidu siřičitého (2 ml). Použijeme bezpečnostní pipetu a
pracujeme v digestoři.
4/ Sledujeme a zaznamenáme změny v jednotlivých zkumavkách. Pokud jsou změny málo patrné,
přidáme ještě další objem roztoku oxidu siřičitého.

Nákres

Závěr:
Vlastnosti vodného roztoku oxidu siřičitého
zkumavka
číslo

reaktanty

1

roztok jodu

2

roztok K2Cr2O7 +
0,1ml H2SO4(aq)

3

roztok KMnO4 +
0,1ml H2SO4(aq)

4

roztok sulfanu

pozorované
změny

chemická rovnice

Účinky
roztoku
O
R

O – oxidační činidlo
R – redukční činidlo
Uveďte hodnotu pH připraveného roztoku oxidu siřičitého, chemickou rovnicí objasněte, proč
reaguje roztok kysele.
Napište rovnici přípravy oxidu siřičitého.
Jak se oxid siřičitý vyrábí průmyslově.
Vysvětlete zhoubný vliv oxidu siřičitého na rostliny a člověka v průmyslových oblastech, kde je
tento plyn součástí nečistot v ovzduší.
Smísíme 450 cm3 96procentní H2SO4, 110 cm3 65procentní H2SO4 a 2200 cm3 10procentní
H2SO4. Kolik vody je třeba přidat do směsi, abychom dostali 15procentní kyselinu sírovou?

