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Celá teoretická část chemické olympiády se letos zabývá plyny, jejich přípravou a vlastnostmi. A nejinak
tomu bude i v části praktické. Zaměříme se na přípravu různých plynů, jejich důkazy a jednoduché stanovení
využívající měření objemu plynu vznikajícího při chemickém procesu.
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Úloha 1

Soutěžní číslo

Příprava a vlastnosti plynů

15 bodů

Při plánování první mise na rudou planetu se počítalo s tím, že součástí kopule bude i chemická laboratoř.
Nepočítalo se už ale s tím, že se na Mars nepodaří dorazit všem budoucím obyvatelům. A jedním z těch méně
šťastných cestovatelů byl i vrchní chemik. A tvým úkolem je, nyní ho zastoupit.
Jedním z úkolů, který měla tato laboratoř vyřešit, je chemická analýza místní atmosféry. Ono se to
jednoduše řekne, analyzujte atmosféru, určete, jaké plyny jsou v ní obsaženy, když ani nevíte, jak tyto plyny
vypadají, jak působí na čichové buňky a jak reagují. Je tedy potřeba začít od píky a nejprve si jednotlivé
plyny připravit.
Pomůcky:













5 prázdných zkumavek
5 označených zkumavek se vzorky
stojan na zkumavky
držák na zkumavky
laboratorní lžička
špejle
pinzeta
střička s vodou
univerzální indikátorové papírky
větší kádinka na odkládání zkumavek
sirky
kahan

Chemikálie:






NaHCO3
(NH4)2SO4
KMnO4
CaSO42H2O
K2S2O5
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Soutěžní číslo

Pracovní postup:
1)

Zkumavku uchop do držáku na zkumavky.

2)

Do čisté suché zkumavky dej půl malé lžičky NaHCO3. (Množství by mělo odpovídat asi velikosti hrášku.)

3)

Zapal si kahan a zkumavku pomalu opatrně ohřívej v plamenu kahanu.

4)

Jakmile se začnou látky rozkládat (zahřívej asi 30 sekund), vyjmi zkumavku z plamene kahanu a
opatrně si provoň ke vznikajícímu plynu. Chovej se jako správný chemik – jednou rukou drž zkumavku,
rukou druhou si opatrně k nosu „přihrň“ vznikající plyn, nečichej přímo ke zkumavce, mohl(a) bys být
nepříjemně překvapen(a).

5)

Výsledky čichání zapiš do tabulky v pracovním listu.

6)

Do pinzety vezmi kousek univerzálního indikátorového papírku, namoč ho v destilované vodě a vlož na
pár sekund do plynu ve zkumavce. Pokus se nedotýkat stěny zkumavky.

7)

Pozoruj barvu papírku a výsledek zapiš do tabulky v pracovním listu.

8)

Do zkumavky přidej další půlku malé lžičky NaHCO3 a opět vyžíhej v plamenu kahanu.

9)

Zapal si konec špejle a hořící konec zasuň do zkumavky a pozoruj, co se děje s plamenem.

10) Pozorování zapiš do tabulky v pracovním listu.
11) Zkumavku opatrně (pozor, horké) odlož do kádinky – můžeš si pomoci pinzetou.
12) Předchozí postup opakuj i s ostatními připravenými chemikáliemi.
13) Po vychladnutí můžeš produkty pokusů zředit vodou a vylít do výlevky.
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Úloha 2

Soutěžní číslo

Kypřící prášek nejen na pečení

15 bodů

Sice jsi vrchním (a zároveň jediným) chemikem na Marsu a nikoli hlavním botanikem expedice, ale i tebe
štve, jak špatně rostou květiny uvnitř kopule. Napadlo tě, že je to zřejmě tím, jak se pod kopulí uměle udržuje
minimální koncentrace oxidu uhličitého, a tak rostliny nemají z čeho žít. Sice ještě do laboratoře nedorazily
úplně všechny chemikálie a vybavení, ale to tě přece nemůže zastavit v plánu na hrdinskou pomoc všem
rostlinám! A kde jinde hledat potřebné chemikálie než v .... KUCHYNI!
Prášek do pečiva (nebo také kypřící prášek) je nedílnou součástí různých receptů na pečivo (a to nejen
sladké). Hlavní jeho funkcí je udělat pečivo načechrané, nadýchané, lehké. Toho se dosahuje nejčastěji
chemickou reakcí mezi hydrogenuhličitanem sodným a hydrogenfosforečnanem sodným, které jsou hlavní
součástí prášku. Tyto sloučeniny po smíchání s vodou za zvýšené teploty spolu reagují za vzniku plynného
oxidu uhličitého.
Pomůcky:










odsávací baňka
gumová zátka
gumová hadička
plastová nebo skleněná vana
odměrný válec 100 ml
kádinka
laboratorní lžička
lihový fix
PET láhev o objemu alespoň 1500 ml

Chemikálie:



kyselina citronová, pevná
kypřící prášek (prášek do pečiva)
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Soutěžní číslo

Pracovní postup:
Nejprve je potřeba si připravit kalibrovanou odměrnou nádobu dostatečného objemu. Protože laboratoř
není úplně dokonale vybavena, musíte si „odměrný válec“ potřebné velikosti vyrobit sami:
1)

Pomocí odměrného válce odměř 100 ml vody a nalij do PET láhve.

2)

Pomocí lihového fixu zaznamenej na láhev výšku hladiny a připiš k ní hodnotu 100 ml.

3)

Znovu odměř 100 ml vody a nalij do PET láhve.

4)

Pomocí lihového fixu zaznamenej na láhev výšku hladiny a připiš k ní hodnotu 200 ml.

5)

Takto postupuj, dokud nebudeš mít označené rysky po celé výšce láhve.
Následně si připrav aparaturu na jímání plynu pod vodní hladinou:

6)

Postav si aparaturu podle nákresu.

7)

Do vaničky nalij vodu asi do poloviny její výšky.

8)

Naplň pomocí kádinky PET láhev vodou až po okraj. Hrdlo opatrně ucpi dlaní, láhev otoč vzhůru dnem
tak, aby se nevylil obsah a do láhve se nedostal žádný vzduch.

9)

Hrdlo láhve ponoř pod hladinu vody ve vaničce, teprve pak můžeš sundat ruku z hrdla láhve.

10) Hrdlem láhve pod vodou protáhni hadičku z aparatury na vývoj plynu.
Příprava reagující směsi:
11) Ke kypřícímu prášku přisyp do sáčku 3 lžičky kyseliny citronové. Směs protřepáním promíchej.
12) Do SUCHÉ (!) odsávací baňky nasyp celý obsah sáčku.
13) Do kádinky si připrav 100 ml vody.
14) Vodu rychle nalij do odsávací baňky a ihned baňku uzavři (a utěsni) gumovou zátkou. Pro tento krok
můžeš požádat o pomoc spolužáka.
15) Během reakce dochází k uvolňování plynu, který plní PET láhev. Baňkou čas od času krouživě zamíchej.
16) Jakmile se v PET láhvi přestanou objevovat další bublinky odečti objem plynu, který při reakci vznikl.
Při odečítání si dej pozor na to, aby PET láhev nebyla nijak zdeformovaná, toto by vedlo k chybnému
odečtení hodnoty objemu.
17) Výsledný objem zapiš do pracovního listu.
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Soutěžní číslo

PRACOVNÍ LIST
Úloha 1

Příprava a vlastnosti plynů

15 bodů

1)

Do tabulky vyplň pozorování čichových vjemů pro jednotlivé plyny.

2)

Do tabulky vyplň barvu univerzálního pH papírku pro jednotlivé plyny.

3)

Do tabulky vyplň, zda jsou jednotlivé plyny kyselé, bazické nebo neutrální.

4)

Do tabulky vyplň pozorování ohledně reakce zapálení špejle na přítomnost plynu.

5)

Identifikuj jednotlivé plyny, které při rozkladu vznikají, do tabulky zapiš jejich vzorec a chemický název.

6)

K jednotlivým plynům připiš, kde se s tímto plynem můžeš běžně setkat.
čichový
vjem

barva pH
papírku

pH (kyselé/
neutrální/
bazické)

chování
hořící
špejle

NaHCO3
(NH4)2SO4
KMnO4
CaSO4·2H2O
K2S2O5
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název
vznikajícího
plynu

vzorec
vznikajícího
plynu

kde se
tento plyn
nachází?
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Úloha 2
1)

Soutěžní číslo

Kypřící prášek nejen na pečení

Do pracovního listu zapište vámi změřený objem plynu, který se uvolnil z jednoho balení kypřícího
prášku.

Objem vzniklého plynu je:………………………………………………………..
2)

15 bodů

body:

Vypočti, kolik litrů oxidu uhličitého spotřebují rostliny za jeden den ve skleníčku o rozměrech 0,5 × 0,5 m
a průměrná hodinová spotřeba CO2 je u rostlin je 3,3 l/m2 plochy skleníku. (Předpokládej, že spotřeba je
stejná po celý den, i v noci).

Výpočet:

Rostliny ve skleníku spotřebují za den:……………………………………………………….. litrů oxidu uhličitého.
body:
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3)

Soutěžní číslo

Vypočti, kolik pytlíčků kypřícího prášku si musíte ukradnout (ehm, opatřit) každý den?

Výpočet:

Každý den je potřeba si obstarat:……………………………………………………….. pytlíčků kypřícího prášku.
body:

4)

Vypočti, jaká je „vydatnost“ kypřícího prášku – jaký objem plynu se uvolní z 1 g kypřícího prášku.

Výpočet:

Z 1 g kypřícího prášku se uvolní ……………………………………………………….. litrů plynu.
body:
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5)

Soutěžní číslo

Na co je vlastně rostlinám dobrý CO2?

body:

6)

Kde se běžně v přírodě (na Zemi) bere CO2?

body:
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