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Zespół Szkół Chemicznych ve Włocławku
Vypracování pracovněpedagogických konceptů pro následující oblasti odborných činností „Práce a chemické laboratoři“
a „Technik životního prostředí
Úkoly pro oblast činnosti „Technik-analytik“

JVU 3 : 3. Stanovení jodu v kuchyňské soli
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.

S podporou Programu celoživotního učení Evropské unie.
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Znalosti potřebné k výkonu
Charakterizace

pracovní činnosti

Vědomosti
Charakterizace

Pracovní kroky

Dovednosti/schopnosti

Přírodovědné souvislosti

Jodometrickou titrací stanovte obsah jodu
v kuchyňské soli
Organizace práce:
Výběr odpovídajícího laboratorního vybavení

- Analýza úkolu
- Organizace pracoviště
- Plánování činnosti
- Výpočty potřebné pro přípravu
roztoků

-Význam jodu pro lidský organizmus
- Normy týkající se obsahu jodu v kuchyňské
soli 39 ±13mg KIOᴈ (V)/ 1kg soli
3,9 ±1,3mg KIOᴈ/100g soli
- Jodometrická titrace
- Principy existence jodu v kuchyňské soli

Příprava:
- připravit titrační sadu
- připravit roztoku thiosíranu sodného koncentrace
0,0020 mol/dm³ z 0,1 mol/dm³ titračního roztoku
- ze vzorku kuchyňské soli navážit 10 g, sůl rozpustit
v 80 cm³ destilované vody, roztok převést do 250 cm³
kuželové baňky, k roztoku přidat 10 cm³ 10%
kyseliny trihydrogenfosforečné (V) a 0,100-0,120 g

pracovního
systému
Technologické
souvislosti

-Provedení odpovídajících výpočtů
- Znalost materiálů, změn, ke kterým dochází
v titračním roztoku
-Znalosti laboratorní techniky
-Přesná příprava roztoku
-Přesné vážení
-Znalost předpisů o bezpečnosti
a hygieně práce

IO3- + 5I- + 6H+ →3I2 +3H2O
I2 + 2S2O3 ²¯ → 2I¯ +S4O6 2-

- Kuželová baňka 250cm³
-Titrační sada
-Vybavení pro
vážení: váhy,
byreta
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jodidu draselného
- nechat 5 min. odstát
- byretu naplnit roztokem thiosíranu sodného
koncentrace 0,0020mol/dm3
- izolovaný jod titrovat 0,0020 molárním thiosíranem
sodným
- jako indikátor použít 1 % roztok škrobu
-titrovat až ke změně barvy indikátoru
- při první titraci přidávat vždy 0,5 ml odměrného
roztoku (titrantu)
- titraci provádět precizně tak, aby se výsledky
nelišily o více než 0,2 ml

-Dokumentace

Princip titrace:
Přidáním odměrného roztoku známé
koncentrace k roztoku vzorku dojde ke změně
barvy indikátoru, čím lze získat spotřebu
odměrného roztoku v bodě ekvivalence.
-Znalosti laboratorní techniky
Provádět výpočty na základě odečtených
-Přesné provádění prací
hodnot objemu titrantu tak, aby bylo možné
-Znalost předpisů o bezpečnosti získat obsah jodu ve formě jodičnanu
a hygieně práce
draselného [mg KIO3/kg]
-Výpočet
-Zaznamenané výsledky
-Zápis v protokolu o
provedených analýzách
x = M(KIO3) . V(Na2S2O3). c(Na2S2O3).100
Výpočet:
6
Zaznamenat spotřeby v bodě ekvivalence
[mg KIO3/kg]
Vypočítat průměrnou spotřebu odměrného roztoku ze -Výpočet
x-obsah jodičnanu draselného v soli
dvou provedených titrací
-Výsledky stanovení
M(KIO3) - molární hmotnost KIO3
Vypočítat obsah jodu v mg KIO3/kg soli
zaznamenat do protokolu o
V(Na2S2O3) - objem roztoku thiosíranu
prováděných analýzách
sodného, potřebného k titraci vzorku
kuchyňské soli [cm³] - průměrná hodnota ze
Závěry:
dvou titrací
Použité laboratorní sklo umýt.
Porovnání získaných výsledků s c(Na2S2O3) – látková koncentrace roztoku
Sůl a roztoky, které vznikly na základě prováděných nařízením Ministerstva
thiosíranu sodného
pokusů, nechat stát v označených popsaných
zdravotnictví, která se týkají
odměrných baňkách.
obsahu látek v potravinách
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Hodnocení:
Hodnocení se týká:
- Stanovení
- Způsobu práce
- Zpracování dokumentace
- Výpočtů
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