
Gyakorlati fordul il. Csoport.

Réz-. és cink-tartalmir fémotvozet réz-. és cink-tartalmának meghatározása

Az Ön részére kiadott minta 0,2000 gréz-,és cink-tartalmir femtitvozet sav_
keverékben tortént feloldása után kapott oldat. Feladata meghatározni a az titvtizet
réz-, és cinktartalmát m/m oÁ-ban.

A meghatározáshoz a kiadott 100 cm3-es mér lombikban lév oldatot toltse fel
desztillált vuze| a 100 cm3-es végtérfo gatra, ez akiadott mintát tartalmaz torzsoldat!

A meghatározás elve, hogy el szor meghatároznlk a mintában lév réz-, és
cinkionok m ljainak <isszegét.Ezt kovet en egy másik mintarészletben aszkorbinsawal a
Cu2* ionokat Cu* ionokká redukáljuk, majd kálium-rodanid oldat hozzáadásával a rezet
réz(I)-rodanid alakjában csapadékként leválasztjuk. A csapadékos oldatban enfián
meghatározhatjuk a cinket. A két ion m ljainak tisszegéb l levonva a cink m ljainak
számát, megkapjuk a rézm Ijainak a számétt A két fem atomtomegének, illetve a
bemérésnek az ismeretében az otvozet réz-, és cinktartalma kiszámíthat . A lejátsz d
folyamatok az alábbi reakci egyenletekkel írhat k le (az EDTA-t HzY-al jelolve):

Cu2* + HzY- + 2 Hzo ) [CuYf * 2Hso*
Zn2* + HzY' + 2 HzO ) [Znyf- + 2HsO*

2 Cu2* + CeIrtOe+2 HzO )2 Cu* + CeIreOe * 2HsO*
CU* +,SCAT )CUSCN

Els lépésként engedje le a biirettában lév desztillá|t vizet a gyujt edénybe,
majd toltse fel a btirettát a rendelkezésére ál1 EDTA mér oldattal és ezt is engedje le a
gyujt edénybel Ea,Íántoltse fel jb l mér oldatta| a btirettát!

El szor végezze el aréz és a cink osszegének meghatározásítt|.
A 100 cm3-es mér lombikban lév , jelre toltott mintát homogenizálja alaposan,

majd azigy el készített oldatb l arendelkezésre á11 pipettávalvegyen ki 10 cm3_t egy
tires titrál lombikba! Hígítsa fel a kivett mintát desztillá|t vuzeI kb. 40 - 50 cm3_re.
Lirgosítsa meg az o|datot2 crrt 25 oÁ-osNl{4oH_t, és a kiadott kis kanállal adjon 1

kiskanalnyi szitárd hígításir murexid indikátort az oldathoz és titrálja meg aá EDTA
mér oldattal. Színátcsapás sárgás-barnáb l álland ibolyaszínbe! Az oldat el sztir
barnás-ibolya szinű, azonban ez a titrálás el rehaladtával barnás-sárgáv á vá|toztk. Az
NI{4OH adago|ása elvégezhet a mellékelt cseppent segítségével is, 28 _ 32 cseppnek
felel meg 2 cm3. A mér oldat fogyásának leolvasás majd a btiretta feltoltése után
ismételje meg a mérést még 2 db. 10 cm3-es mintarészlettel, irjabb tires titrál _lombikot
használva! (A minta mennyisége lehet vé teszi 3_ná1 t bb pítrhuzamos mintarészlet
titrálását, azonban a mér oldat_fogyás át|agértékének a számításához csak 3
eredményt haszrrálhat fet ! )

Ezt kovet en oblítse el a lombikokat csapvuze| majd desztillá|t vízzel, és vegyen
ki irjabb 3 db. 10 cm3-es oldatrészletet a ttirzsoldatb l, desztillá|t vizze|hígítsa fel kb. 30
_ 40 cm3-re ! Adjon hozzá 2 crrf aszkorbinsav_oldatot, majd l0 cm3 kálium_rodanidot. A
fehér szittu, csapadékos folyadékhoz adjon kb. 1 g urotropint (hexametilén_tetramin) (1



miianyag kanálnyi mennyiség) és egy kiskanálnyi szilárd metil_timolkék indikátort.
Titrálja meg az oldatot EDTA mér oldattal! Színátcsapás kékb l álland sárgába!

Számítsa ki a 3 párhuzamos minta eredményéb l a mér old at-fogyás-át|agáft|
A reakci egyenletek és a fentebb leírtak figyelembe_vételével számítsa ki-hány

mg rezet és cÍnket taÉalm azott a kiadott minta!
A számításhoz sziikséges adatok:

Az EDTA mér oldat pontos koncentráciríja:
A Cu atomtomege:
AZn atomtomege:

0,009789 moVdm3
63,54 g/mol
65.38 g/mol

A kiadott vÍzsgátati jegyz ktinyvet tiiltse kí értelemszerííen!

Fontos! !! !

Atttráláts befejezése után engedje le a mér oldatot a gyfijt edénybe, t ltse fel a
btirettát desztillált uizzel, majd engedje le a gyíijt edénybe, eJ ismételje meg a desztillált
vuzel tortén felto ltést !


