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Pracovní návod pro žáka

Stanovení jodu v kuchyňské soli
Koncept 1

V analytické laboratoři je prováděna analýza kvality chloridu sodného, který je
používán k solení pokrmů, známého jako kuchyňská sůl. Jednou z analýz je
stanovení obsahu jodidu pomocí jodometrické metody. Jako laborant máš za
úkol provést samostatnou analýzu kuchyňské soli a stanovit obsah jodidu.
Postup zaznamenej v protokolu. Z výsledku zjisti, zda je analyzovaný zkušební
vzorek v souladu s normami obsahu jodidu draselného (V) stanovenými
ministerstvem zdravotnictví a odpovídá informacím, které uvádí výrobce.
Vypracuj dokumentaci všech provedených úkolů a dodržuj předpisy týkající se
bezpečnosti a hygieny práce.

Činidla a laboratorní náčiní
Váhy, titrační sada, lžíce, zařízení na vážení, pipeta, odměrná baňka, kádinka,
odměrný válec, kyselina fosforečná (V) 10%, kuchyňská sůl (NaCl), destilovaná voda,
jodid draselný – pevný, thiosíran sodný – koncentrace 0,0020mol/dm³, škrob, titrační
roztok thiosíranu sodného koncentrace 0,1mol/dm³
Provedení
Sestavit titrační sadu, byretu naplnit roztokem thiosíranu sodného koncentrace 0,0020
mol. dm-3.. Navážit 10g kuchyňské soli, přenést do kuželové baňky o objemu 250cm³,
poté dolít 80 ml studené destilované vody a 10cm³ 10% roztoku kyseliny fosforečné
(V) a následně přidat 0,100 - 0,120g jodidu draselného.
Baňku uzavřít korkem a odstavit na 5 min. na tmavé místo. Vzniklý jod odpovídá
rovnici:
IO3- + 5I- + 6H+ → 3I2 + 3H2O
S podporou Programu celoživotního učení Evropské unie.
Tento projekt byl realizován za fi nanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně
autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá na použití
informací, jež jsou jejich obsahem.
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Odpipetované množství roztoku soli titrovat 0,0020 molárním roztokem thiosíranu
sodného za přítomnosti škrobu jako indikátoru:

I2 + 2S2Oɜ ²ˉ → 2Iˉ + S4O6²¯
Titraci provádět 2 – 3x, spočítat průměrnou hodnotu spotřeby thiosíranu sodného v
případě, že se výsledky provedených titrací neliší více než o 0,2cm.
Vyhodnocení
Vypočítej obsah jodu (x) v kuchyňské soli ve formě jodičnanu draselného [KIOɜ/kg]
pomocí následujícího vzorce:
x = M(KIO3) . V(Na2S2O3). c(Na2S2O3).100
6

M(KIO3) - molární hmotnost KIOɜ (214,0 g.mol-1)

V(Na2S2O3) – průměrná spotřeba odměrného roztoku thiosíranu sodného
c Na2S2O3 - látková koncentrace thiosíranu sodného [mol. dm-3]
x- obsah jodu v kuchyňské soli ve formě jodičnanu draselného [mgKIOɜ/ kg
... a porovnej s normou týkající se obsahu jodidu (V) stanovenou Ministerstvem
zdravotnictví a informací od výrobce.

Likvidace:
Na základě charakteristiky dané látky lze roztok po skončení titrace vylít do výlevky.

S podporou Programu celoživotního učení Evropské unie.
Tento projekt byl realizován za fi nanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně
autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá na použití
informací, jež jsou jejich obsahem.

Seite 2 von 2

