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LAB o R{rÓ nluNI Í GYA KoRLAT
(az I.a, I.b és III. kategoria részére)

A versenyzo sorszáma:

NA TRIU ivt- x'r RB o NÁ TTA L SzE N l.fY r;ZET T NÁrru U NI- H ID Ro X ID
ÖsszrrÉrn I.,ÉNEK vIZs GÁLATA

Régi,''elkarbonátosodoft'' _ nátrium-karbonáttal er sen
hidroxidot vegyipari hulladék-megsemmisítobe akarunk kuldeni.
szetételre vonatkoz bizonylatot is mellékelni kell.

Vízoldhat karbonátok mellett a nátrium-hidroxid meghatározasanak egyik
To9j_u az, hogy a karbonátokat fenolftalein mellett semlegesített bárium_klorid oldattal
BaCog formában leválaszquk. Ezután a csapadékos oldatban a nátrium_hidroxid fenol-
ft alein in dikátor mel l ett s sav mér oldattal m egtitrálh ato.

NazCO: + BaClz _

I.iaOH + HCI =

Egészítsd ki a fenti egyenleteket !

Útmutat a meghat ározáshoz.
Az asndodon lévo 100 cm3-es mér lombikban a homoge nizi tl.{aoH_NazCot

keverék 1,000 grammJanak feloldasávat nyert oldat van. Készíts bel le kifonalt desz_tillalt vtzzel torzsoldatot !

A tÖrzsoldatbol pipettán 10,oo - 10,00 cm'_es térfogatu részleteket a titriilo-lombikokba (a pipetta kéqel !) és hígítsd meg kb. 10 cm3 uroout, desaillril t wzze|. Adjhozzá mér hengerrel 5 cm3 5 %-os ÉaClz-oláatot. A bárium_klorid oldatot el zetesenfenolftalein indikátor mellett sernlegesítethik, ezéÍtvrílik halvány r zsasnntivé a csapa-dékos oldat' Adj az ol'dathoz 6-8 csepp fenolftalein in,dikátort és titrald meg a csapa-dékos oldatot 0,105 mol/dm3 koncentráci jir sosav mér oldattal a prros szín eitunéséig.Mindig frissen pipettazd ki a titralunao torzsoldat-részletet !

(Relatív atomtomegek: Na: 23, o: 16, C: 12, H: 1) -t'

IVIérési adatolro eredmények:

1. A mér oldat fogyas" io,oo cm' torzsoldatra: 1 .

)

3.

Átlagfogyás.

2. 
^ 

torzsoldat NaoH koncentrácioja:

3. A bemért 1,000 g minta NazCo: _ tartalma:. . '

a. Ahpítsd meg, hogy az l,000 g tÖmegu minta

hány tÖmeg oÁ-a NaoH I

szennyezett - nátrium-
A vegyszerrel az Ósz-
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PONTOZASI JAVASLAT
Kateg riák ra, rb és [r.

I. A mérés pontosságára adhato pontszám: .

a) u egyenlet hibátlan rendezése:

b) a fogyasok leolvasasa két tizedesjeggyel,
az átlag megadasa két tizedesjeggyel:

c) uátlagfog,yás eltérése: 0,00 - 0,20 cm3
0,21 - 0,40 cm3
O,4I - 0,60 cm3
0,61 - 0,80 cm3
0,81 - 1,00 cm3
1,01 cm3

tr. Az eredményszárnolás pontossága:

2. AtÖrzsoldat NaoH koncentráci ja:
3. A bemért 1,000 g minta NazCo:-tarta1ma:
4. Az 1,000 g tÖmegri minta

NaoH-tartalmának t Yo-a:

20 pont

I pont

I pont

18 pont
14 pont
l0 pont
6 pont
2 pont
0 pont

20 pont

7 pont
8 pont

5 pont


