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Vas-tartalm minta osszes vas _tartalmának meghatározása

Az Ön részére kiadott minta 0,75 g vastartalm anyagsavas oldata, amelyben a
vas teljes egészében 2 vegyértékii formában találhat . Feladáta meghatá rozni a
mintában lév vas anyagmennyiségét, és a bemért szilárd halm izállapotri minta
vastartalmát m/m oÁ-ban.

A meghatározáshoz akiadott l00 cm3_es mérolombikban lévo oldatot toltse fel
desztillá|tvízzel a l00 cm3-es végtérfo gatra,homogenizáljaalaposan! A feladat
megoldásához az oldatot savanyri kcizegben KMnoa-el titráljuk, és a titrálásra fogyott
mérooldat térfogatálb l meghatározhat az oldatban lévo vas anyagmennyisége, ilíetve
koncentrácioja a szilárd mintában kiszámíthat . A titrálás végponí1at uroldatnak a
mérooldat minimális feleslegét l származ halvány r zsaszínii elszínez dése jelzi. A
lejátsz d folyamatok az a|ábbi reakci egyenletekkel írhat k le:

MnOi + S Fe2*+ gilro* : Mn2* + S Fes* + 12 HzO

Els lépésként engedje le a biirettában lév desztillált vizet a gyiijto edénybe',
majd tciltse fel a btirettát a rendelkezésére áll KMnoa mérooldattal eí eit is engéd.ie le a
gyiijt edénybe! Ezután tciltse fel jb l a btirettát a mérooldattal!

A l00 c*3-.s mér lombikban lév , jelre tolt tt mintát homogen izá|jaalaposan,
majd azígy el készített oldatb l a rendelkezésre áll pipettávalu.g/.n r<i ío.'3_t.gy
Í.ires titrál lombikba! Egészítse ki a kivett mintát desztillá|tvizze| kb. 30 - 40 cm3-."l'
Adjon az oldathoz l0 cm3 l0 m/m 7o_os kénsavoldatot és titrálja az oldatot a
mérooldattal, amíg azha|vány r zsaszínÍi nem lesz |. Az elszinezodésnek legalább fél perc
id tartamig meg kell maradnia!

A mér oldat fogyásának leolvasása, majd a btiretta feltoltése után ismételje meg a
mérést még 2 db l0 cm3-es mintarészlettel, irjabb iires titrál -lombikot használva! (A
minta mennyisége lehet vé teszi 3-nál tobb párhuzamos mintarészlet titráláSát, azonban
a mér oldat_fogyás átlagértékének a számításához csak 3 eredményt használhat fel!)

Számítsa ki 3 párhuzamos minta eredményéb l a mér oldat_fogyás átlagát!
A reakci egyenletek alapj án számítsa ki hány mol vas volt azÖn részére kiadott

mintában, valamint, - figyelembe-véve hogy az oldat0,75 g szilárd minta oldásával
keletkezett, - hogy mennyi a Vas koncentraci ja a szilárd riintában mlm Yo-banl

A számításhoz sztikséges adatok:
Az KMno+ mérooldat koncentráci ja:
A vas atomtrimege:
A feloldott szilárd anyag tomege:

0,009889 mol/dm3
55,85 g/mol
0,7500 g

A kiadott vizsgálati jegyz kiinyvet ttiltse ki értelemszeríien!
Fontos!!!!

A titrálás befejezése után engedje le a mérooldatot a gytijt edénybe, toltse fel a
btirettát desztillált uízze|, majd engedje le a gyijt edényb.' e. ismételjg. meg a desztillált
v ízzel tcirténo feltciltést !


