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C-vitamÍníaszkorbinsav)tartalmrimintahat anvag-tartalmának i

meghatározása

Az Ön részére kiadott minta a 5,000 g tomegti C vitamintartalm anyag.
Feladata meghatározni a minta C-vitamin-tartalmát m/m oÁ-ban.

A meghatározáshoza miianyag edényben kiadott mintát oldja fel desztillált . :.

vízben, tolcséren kereszttil_ mossa be a kiadott 100 cm3-es mér lombikba, majd ttiltse fel
desztilláltvízze| a 100 cm3-es végtérfogatra! Ezakiadott mintát tar1almaz tcirzsoldat!

A feladat megoldásához a torzsoldatb l kivett, s savval megsavanyított
mintarés zletet KBr houáadása. után p_etoxi-krizoidin indikátor j elenlétében KBro3
mér oldattal meg kell titrálni. A mér oldat és a KBr k z ttireakci ban br m képz dik,
amely az aszkorbinsavhoz a savanyti k zegben pillanatszeruen addíci val kiit dik, telítve
annak szén-szén kett s ki'tését. A dibr m származékb l id ben kcivethet m don
hidrogén-bromid szakad le. A folyamat ot az alábbi reakci egyenletek szemléltetik:

CoIf tOo * Brz: CeIf tOeBrz + CeIf oOo + 2HBr

A br m képz dése pedig az a|ábbireakci egyenlettel írhat le:

Broí + 5 Br + 6 H3o* : 3Br2 + 9H2o

A titrálás végpontj ábana feleslegben megielen br m els cseppje elroncsolja az
indikátorként alkalmazott p_etoxi-krizoidint. A reakci ban az aszkorbinsav érintett
szénatomj ainak oxidáci s száma osszesen +2-v e| változott !

A meghatározást az atábbiak szerint kell e|végezni:
A kiadott mintát oldja fel desztillált vfuben, és tolcséren kereszttil mossa be a

kiadott 100 cm3-es mér lombikba, majd desztilláltvízze|tortént jelre toltését és alapos
homogenizá|ilsé k<ivet en vegyen ki titrál lombikba 10 cm3_nyi mintarészletet! Adjon a
kivett oldathoz 1-0 cm3 20 mlm %o-oSHCl-t és annyi desztilláft iízet,hogy az ossztérfogat
30 _ 40 cm3 legyen! oldjon fel a reakci elegyben kb. kb. 0,4 gKgr-t 1íptipos kanálnyit
a kiadott lapos tiveg-kanátlai mérve) majd 2 csepp p_etoxi-krizoidin indikátoroldat
bozzáadálsa után titr llja meg a minta_részletet0,O4 mol/dm3-es KBrog mér oldattal
hidegen elszíntelenedésig. A titrálás végpontjának kcizelében érdemes Iassan titrálni, a
sárga szín megjelenése t ltitrá|ásra utal!

A mér oldat fogyásának leolvasása majd a biiretta felttiltése után ismételje meg a
mérést még 2 db. L0 cm'-es mintarészlettel, rijabb Íires titrál Jombikot használva! (A

' minta mennyisége lehet vétesn3-nál tobb párhuzamos mintarészlettítÍáiásáLt' azonban
a mér oldat-fogyás átlagértékének a számításáhozcsak 3 eredményt használhat fel!)

Számítsa ki 3 párhuzamos minta eredményéb l a mér oldat-fogy ás átlagátl
A reakci egyenletek és a fentebb leírtak figyelembe-vételével számítsa ki, és adja

meg hány m l aszkorbinsav van a kiadott mintában, illetve a minta ttimegének
figyelembe-vételével hány m/m vo annak C vitamin-tartalma !


