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Instrukcja postępowania w pracy dla ucznia
Oznaczenie zawartości jodu w soli kuchennej
Koncepcja 1

W laboratorium analitycznym badana jest jakość chlorku sodu przeznaczonego do
spożycia, znanego jako sól kuchenna. Jednym z przeprowadzonych badań jest oznaczenie
zawartości jodu metoda jodometryczną. Twoje zadanie jako laboranta będzie polegało na
przeprowadzeniu samodzielnej analizy soli kuchennej na zawartość jodu, sporządzenie
protokołu badań i ocena czy zbadana próbka soli jest zgodna z normą na zawartość jodanu
(V) potasu zawartą w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia oraz informacją producenta podaną
na opakowaniu soli. Sporządź dokumentację prac i przestrzegaj przepisów BHP.

Odczynniki i sprzęt laboratoryjny
waga, zestaw do miareczkowania, łyżka, naczynie wagowe, pipeta, kolba miarowa, zlewka,
cylindry miarowe, 10%-owy kwas fosforowy (V), sól kuchenna (NaCl), woda destylowana,
stały jodek potasu, mianowany roztwór tiosiarczanu sodu- stężenie 0,1 mol/dm3, skrobia,
roztwór do miareczkowania- roztwór tiosiarczanu sodu stężenie 0,1md/dm3

Wykonanie zadania
Zmontuj zestaw do miareczkowania, biuretę napełnij przygotowanym roztworem
tiosiarczanu sodu. Odważ 10 g soli kuchennej i przenieś ilościowo do kolby stożkowej o
pojemności 250 ml, dodaj do niej 80 ml zimnej wody destylowanej oraz 10 cm³ 10%
roztworu kwasu fosforowego(V) i dodatkowo ok. 0,100- 0,120 g jodku potasu
Kolbę zamknij korkiem i pozostaw w ciemnym miejscu na 5 minut. W reakcji wydzieli się
wolny jod:
IO3─ + 5 I─ + 6 H + → 3I2 + S4O6 2─
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Wydzielony wolny jod miareczkuj 0,0020 molowym roztworem tiosiarczanu sodu w
obecności skrobi jako wskaźnika zgodnie z równaniem:
I2 + 2 S2O3 2─ → 2I ─ + S4O6 2─

Miareczkowanie przeprowadź 2 lub 3 krotnie i oblicz średnią objętość jeśli wynik
miareczkowania nie różni się więcej niż 0,2 cm³
Interpretacja wyników
Zawartość jodu (x) w soli kuchennej w postaci jodanu potasu [mg KJO 3/kg soli] oblicz ze
wzoru(wynik podaj z dokładnością do 1mg):
M KIO3 · V Na2S2O3 · c Na2S2O3 ·100
x = ---------------------------------------------

[mg KIO3/kg]

6
M KIO3

− masa molowa KIO3 (214,0 g/mol)

V Na2S2O3 – objętość roztworu tiosiarczanu sodu zużyta na miareczkowanie próbki soli
kuchennej [cm³]- średnia kilku miareczkowań
c Na2S2O3 – stężenie molowe tiosiarczanu sodu [ mol/dm³]
x

– zawartość jodu w soli kuchennej w postaci jodanu potasu [mg KIO 3/kg soli]

… i porównaj z normą na zawartość jodanu(V) potasu zawartą w Rozporządzeniu Ministra
Zdrowia oraz informacją producenta.
Utylizacja
Zgodnie z kartą charakterystyk substancji roztwór po miareczkowaniu może być
usunięty w zlewie.
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