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Pracovní návod pro žáka

Kvalitativní a kvantitativní stanovení vápníku v půdě
Koncept 2
Pracujete v laboratoři Centra pro zemědělské poradenství, která má za úkol provádět
analýzu půdy z hlediska jejího využití pro zemědělské účely. Váš úkol spočívá v
kvalitativním a kvantitativním stanovení iontů vápníku v půdě. Vedení Centra pro
zemědělské poradenství zadalo, že metodou použitou pro stanovení má být titrace.
Dbejte prosím na dodržení předpisů a uveďte obsah vápníku v půdě v procentech.

Nástroje a chemikálie
Kádinka, byreta, hodinové sklíčko, laboratorní fén, pipeta, odpařovací miska,
odměrný válec, váha, 0,1 mol/ dm³ louhu sodného, 0,1 mol/dm3 kyseliny
chlorovodíkové, roztok fenolftaleinu
Provedení
Polož zkušební vzorek 50g půdy do porcelánové odpařovací misky a suš jej 1,5-3h
při 105-110 °C. Připrav pracoviště pro další pracovní činnosti: připrav si 0,1 mol/dm³
NaOH, 0,1 mol/dm³ HCI, naplň byretu.
Výkon vlastní pracovní činnosti:
1. Kvalitativní stanovení obsahu vápníku
Polož 1-2g suchého zkušebního vzorku půdy na hodinové sklíčko. Přidej ke vzorku
pomocí pipety 5cm³ HCL 0,1 mol/dm³. Objeví se silné nebo méně silné „poruchy“,
které jsou způsobeny uvolněným CO2. Stanovení obsahu vápníku v půdě je
prováděno na základě stanovených kritérií uvedených v níže uvedené tabulce.
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Vysrážení CO2

Obsah Ca v půdě

nevznikne plyn

< 1%

mírný výskyt plynu

1 až 2 %

silný, ale krátce trvající výskyt plynu

3 až 4 %

silný, dlouze trvající výskyt plynu

> 5%

2. Kvantitativní stanovení obsahu vápníku
Vlijte k 5g sušeného vzorku půdy 20cm³ HCI 0,1 mol/dm³. Po skončení 15 min.
reakce přidejte 20cm³ destilované vody a 2 kapky fenolftaleinu. Titrujte jemně 0,1
mol/dm³ NaOH, až do vzniku růžového zabarvení. Promíchejte půdu ještě jednou s
roztokem. V případě, že růžové zbarvení zmizí, titrujte dále, až vznikne stálá
barevnost.
Vyhodnocení:
Vyčíst z byrety obsah použitého NaOH. Vypočítat procentuální obsah vápníku.

Likvidace odpadu:
Roztoky je možné vylít do odpadu.
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