
Gvakorlati fordul II. Csoport

Ilidrokinon - CoHg(oH)a - tartalmri minta hat anvae_tartalmának
meghatározása

Az Ön tész&ekiadott minta 0,6 gttimegii, hidrokinon-tartalmri anyagot tartalmaz.
Feladata rneghatározni a hat anyag hidrokinon_tartalmát m/m o/o-ban,

A meghatározáshoza miianyag edényb'en kiadott mintát oldja fel desztillált
vízben, tcilcséren kereszttil mossa be a kiadott L00 cm3_es mér lombikba, majd t ltse fel
desztilláltvízze| L00 cm3-es végtérfogatra! Ez akiadott mintát tarta\maz torzsoldat!

A feladat megoldásához a tclrzsoldatb l kivett, s sawal megsavanyított
mintarész|etetz-3 csepp p-etoxi_krizoidin indikátor jelenlétében cérium(Iv)
mér old attalhidegen a sárga szín megielenéséig titráljuk. A mér o|datbozzéadására a
hidrokinon oxidál dik. Az oxidáci során 2 elektron leadásával sárga színii p_benzo_
kinonná alakul. A folyamatot az alábbi reakci egyenlet szemlélteti:

C6IIíOH)2 *2H2o + 2Cea* : CeIItoz * 2H3o* + 2Ce3*

A reakci ban az érintett szénatomjainak oxidáci s száma cisszesen +Z-velváltozik
meg! Atitrá|ás során l mol cérium(IV) mér oldat 0,5 mol hidrokinonnal reagál.

A meghatározást az aLíbbiak szerint kell elvégezni:
A kiadott mintát oldja fel kevés desztillált vízben, ttilcséren kereszttil mossa be a

kiadott L00 cm3-es mér lombikba, majd desztillá|tvízzeltcirtént jelre toltést és alapos
homogenizálástkcivet en vegyen ki titrál lombikba l0 cm3_nyi mintarész\etet! Adjon a
kivett oldathoz L0 cm' 20 mlm %o-os HCl+ és annyi desztilláItvízet, hogy az ossztérfogat
50 cm3 tegyen! Az így el készített oldath oz 2- 3 csepp p_etoxi-krizoidin indikátoroldát
hozzáadása után titrálja a minta_részletet cérium(IV) mér oldattal hidegen a sárga szín
megielenéséig! Atitráiáts kezdetén a titráland oldat az indikátorhozztadása után
r zsaszínii, majd a titrálás során fokozatosan, el sz rbagymaszíniivé, avégpontban
pedig citromsá r gáv á váti.

A mér oldat fogyásának leolvasás majd a biiretta feltoltése után ismételje meg a
mérést még 2 db. L0 cm{-es mintarészlettel, rijabb tires titrál -lombikot használva! (A
minta mennyisége lehet véteszi 3-ná1 t bb párhuzamos mintarészlet tittálfusát, azonban
a mér oldat-fogyás átlagértékének a Szímításához csak 3 eredményt használhat fel!)

Szárnítsa ki 3 párhuzamos minta eredményéb l a mér oldat-fogy ás á lragát|
A reakci egyenletek és a fentebb leírtak figyelembe_vételével számítsa ki, és adja

meg hány m l hidrokinon van a kiadott mintában, illetve a bemérés figyelembe-vételével
hány mlm vo annakkoncentráciÍjal

A szilmításhoz sztikséges adatok:
A hidrokÍnon molekulatiimege:
A cérium(Iv) mér oldat pontoS kon cen tráci j a :

tl0,l2 g/mol
0,041072 moVdm3

A kiado tt vizsgátlati j egyz kii nyvet ttiltse ki értetemszer en !


