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הוראות כלליות
•

הבחינה הזו מכילה  30עמודים.

•

לפני תחילת הבחינה ,יהיו לכם  15דקות נוספות על מנת לקרוא את טופס הבחינה.
נא לא להתחיל לעבוד ,לכתוב או לבצע חישובים במהלך זמן זה ,אחרת בחינתכם תיפסל.

•

הנכם רשאים להתחיל לעבוד ברגע שתינתן ההרשאה לשם כך.

•

יש לכם  5שעות כדי לסיים את הבחינה.

•

אתם רשאים להתחיל בכל משימה שתבחרו ,אך מומלץ להתחיל משאלה .P1

•

כל התוצאות והתשובות חייבות להיכתב בבירור בעט במקום המתאים בספח הבחינה .התשובות שיכתבו
מחוץ לריבועים המתאימים לפתרון המיועד לא ייבדקו.

•

נא לא להשתמש בעפרון או במרקר במהלך בכתיבת הפתרון .השתמשו אך ורק בעט ובמחשבון המסופק
לכם.

•

ניתנים לכם  3דפי טיוטה ,במידה ותצטרכו דפים נוספים ,השתמשו בצד האחורי של דפי הבחינה.
זכרו ,כי שום דבר מחוץ למקום המתאים לכתיבת הפתרון לא ייבדק.
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•

הגרסה האנגלית הרשמית של הבחינה זמינה אך ורק בבקשת התלמיד ,ותשמש אך ורק לשם הבהרות ואי
הבנות של הגרסה המתורגמת.

•

במידה ואת/ה עוזב את המעבדה (שירותים או נשנוש) ,נא להודיע למדריך המעבדה .הוא או היא ילוו אותך.

•

אתם נדרשים לעקוב אחר חוקי הבטיחות שניתנו בתקנון ה .IChO-במידה ותפרו את חוקי הבטיחות תקבלו
אזהרה אחת בלבד ממדריך המעבדה .הפרה נוספת של חוקי הבטיחות תגרום לציון  0בבחינת המעבדה,
והפסקת הבחינה המעשית.

•

חומרים כימיים ,אלא אם כן צוין אחרת ,ימולאו או יוחלפו ללא עונש פעם אחת בלבד .כל "תאונה" נוספת
שתגרם מלווה בהפחתת  1נקודה מסה"כ הציון של  40נקודות עבור הבחינה המעשית.

•

מדריך המעבדה יודיע  30דקות לפני סיום הבחינה.

•

אתם מחויבים להפסיק לעבוד ברגע שתשמעו את הפקודה  Stopממדריך המעבדה  .במידה ולא תפסיקו
לעבוד ולכתוב דקה אחרי הפקודה ,בחינתכם תיפסל!

•

לאחר פקודת  , Stopמדריך המעבדה ייגש אלייך על מנת לחתום על דפי הפתרון .לאחר שגם את/ה וגם
המדריך תחתמו במקום המיועד ,הנח/הניחי את חוברת הבחינה בחזרה לתוך המעטפה והגש/הגישי אותה
לשם חישוב הציון הסופי יחד עם התוצרים שלכם ופלטות ה.TLC-
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חוקי מעבדה וזהירות
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•

חובה ללבוש חלוק מעבדה מכופתר נעליים סגורות.

•

תמיד לבשו משקפי מגן או משקפיים לפי מרשם במהלך העבודה במעבדה .נא לא לשים עדשות מגע.

•

נא לא לשתות או לאכול במעבדה .לעיסת מסטיק אסורה.

•

נא לעבוד רק באזור המסומן .הקפידו על אזור עבודה נקי.

•

ניסויים מאולתרים אסורים .אין לשנות את תוכן הניסויים.

•

אל תשתמשו בפה לשם שאיבה .תמיד השתמשו בציוד הנדרש.

•

נא לנקות חומרים שנשפכו ושברי זכוכית מידית מאזור העבודה ומהרצפה.

•

יש להפטר מהפסולת בצורה ראויה על מנת למנוע פציעות .מים אשר אינם מסוכנים או תמיסות לא
מזיקות ניתן לשפוך לכיור .כל פסולת נא לשפוך במיקום הנדרש.
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Definition of GHS hazard statements
The GHS hazard statements (H-phrases) associated with the materials used are indicated in the
problems. Their meanings are as follows.
Physical hazards
H225 Highly flammable liquid and vapour.
H226 Flammable liquid and vapour.
H228 Flammable solid.
H271 May cause fire or explosion; strong oxidizer.
H272 May intensify fire; oxidizer.
H290 May be corrosive to metals.
Health hazards
H301 Toxic if swallowed.
H302 Harmful if swallowed.
H304 May be fatal if swallowed and enters airways.
H311 Toxic in contact with skin.
H312 Harmful in contact with skin.
H314 Causes severe skin burns and eye damage.
H315 Causes skin irritation.
H317 May cause an allergic skin reaction.
H318 Causes serious eye damage.
H319 Causes serious eye irritation.
H331 Toxic if inhaled.
H332 Harmful if inhaled.
H333 May be harmful if inhaled.
H334 May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
H335 May cause respiratory irritation.
H336 May cause drowsiness or dizziness.
H351 Suspected of causing cancer.
H361 Suspected of damaging fertility or the unborn child.
H371 May cause damage to organs.
H372 Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
H373 May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Environmental hazards
H400 Very toxic to aquatic life.
H402 Harmful to aquatic life.
H410 Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects.
H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects.
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Chemicals
For all problems
Chemicals

Labelled as

Deionized water in:
Wash bottle (bench)
Plastic bottle (bench)
Plastic canister (hood)

Water

GHS hazard statements1

Not hazardous

For Problem P1 (in white basket if not stated otherwise)
Chemicals
Ethanol, 100 cm3 in wash bottle (bench)
2-Acetonaphthone:
ca. 0.002 g in glass vial, standard for TLC
0.500 g in glass vial

Labelled as
Ethanol
Standard A
Reactant A

GHS hazard statements1
H225, H319
H302, H315, H319, H335,
H411

2,4-Dinitrophenylhydrazine, containing 33% (w/w) of
water, 0.300 g in glass vial

DNPH

H228, H302

Bleach solution, containing 4.7% of NaClO, 13.5 cm3 in
amber glass bottle

Bleach

H290, H314, H400

Ethyl acetate, 15 cm3 in amber glass bottle

EtOAc

H225, H319, H336

Eluent for thin layer chromatography, hexanes/ethyl
acetate 4:1 (v/v), 5 cm 3 in amber glass bottle

TLC eluent

H225, H304, H315, H336,
H4112

5% Na2CO3, aqueous solution, 20 cm3 in plastic bottle

5% Na2CO3

H319

20% HCl, aqueous solution, 15 cm3 in plastic bottle

20% HCl

H290, H314, H319, H335
and others

For Problem P2 (in green basket)
Chemicals
8 mmol dm−3 luminol in 0.4 mol dm−3 NaOH aqueous
solution, 50 cm3 in plastic bottle
2.00 mmol dm−3 CuSO4 aqueous solution, 25 cm3 in
plastic bottle

2

Luminol
in NaOH
Cu

GHS hazard statements1
H290, H315, H319
Not hazardous

2.00 mol dm−3 H2O2 aqueous solution, 12 cm 3 in small
plastic bottle

H2O2 conc.

H302, H315, H318

0.100 mol dm−3 cysteine hydrochloride aqueous
solution, 12 cm3 in small plastic bottle

Cys conc.

Not hazardous

Water

Not hazardous

Water, 50 cm3 in plastic bottle

1

Labelled as

See page 3 for the definition of the GHS hazard statements.
The GHS hazard statements for hexanes.
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For Problem P3 (in grey basket if not stated otherwise)
Chemicals

GHS hazard statements1

Labelled as

Sample of mineral water, 400 cm3 in plastic bottle
(bench)
3 mol dm−3 NH4Cl / 3 mol dm−3 NH3 solution in water,
15 cm3 in plastic bottle

Sample

Not hazardous

Buffer

H302, H319, H314, H400

NaCl, solid, 10 g in plastic bottle

NaCl

H319

Eriochrome black T, indicator mixture in plastic bottle

EBT

H319

Bromothymol blue, indicator solution in plastic bottle

BTB

H302, H315, H319

5.965 × 10−3 mol dm−3 disodium ethylenediamine
tetraacetate standard solution, 200 cm3 in plastic bottle
(bench)

EDTA

H302, H315, H319, H335

0.2660 mol dm−3 NaOH standard solution, 250 cm3 in
plastic bottle (bench)

NaOH

H314

Strong acidic cation exchange resin, in H+ form, 50 cm3
of swollen material washed with deionized water in plastic
bottle

Catex

H319

Equipment
For all problems (on shelf if not stated otherwise)
Shared equipment
Paper wipes

Quantity
1 box for 2–4

Waste paper basket (bench, close to sink)
Nitrile gloves (hood)

1 for 4
1 box for lab

Personal equipment
Safety goggles

1

Pipette stand (bench)

1

Bulb pipette filler

1
cm 3,

Glass beaker, 100
containing: glass rod, plastic spoon,
spatula, tweezers, marker, pencil, ruler

1 (each)

For Problem P1 (in white basket if not stated otherwise)
Shared equipment
UV lamp (hood)

Quantity
1 for up to 12

Vacuum source (plastic stopcock with vacuum hose, bench)

1 for 2

Personal equipment
Hotplate stirrer (bench) with:
Temperature probe,
Crystallizing dish, with metallic clip
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Laboratory stand (bench) with:
Clamp holder with small clamp
Clamp holder with large clamp

1 (each)

Organic waste plastic bottle (bench)

1

Open metal ring

1

Round bottom flask, 50

cm3,

Measuring cylinder, 10

cm3

with magnetic stir bar

1
1

Reflux condenser

1

Separatory funnel, 100 cm 3, with stopper

1

Erlenmeyer flask without ground joint, 50 cm3

1

Erlenmeyer flask without ground joint, 25 cm3

1

Erlenmeyer flask with ground joint, 50 cm3

1

Glass funnel

1

Suction flask, 100

cm 3

1

Rubber adapter for filter funnel

1

Fritted glass filter funnel, porosity S2 (white label)

1

Fritted glass filter funnel, porosity S3 (orange label)

1

Glass beaker, 50

cm 3,

Glass beaker, 150

with Petri dish lid

cm 3

1
1

TLC graduated capillary spotter, 5 l

3

Zipped bag with 5 pH indicator strips and 1 pH scale

1

Zipped bag with 2 TLC plates

1

Glass Pasteur pipette

4

Rubber bulb

1

Glass vial labelled Student code B for the product of the
haloform reaction

1

Glass vial labelled Student code C for the product of the
reaction with Brady’s reagent

1

For Problem P2 (in green basket if not stated otherwise)
Personal equipment
Stopwatch

1

Digital thermometer and card with its calibration constant
Volumetric flask, 50
Bulb pipette, 5

Quantity

cm3

cm 3

1
1

(bench, in pipette stand)

1

Graduated pipette, 5

cm 3 (bench,

in pipette stand)

3

Graduated pipette, 1

cm 3 (bench,

in pipette stand)

2

Plastic bottle labelled H2O2 dil. for diluted stock solution of
H2O2, 50 cm3

1

Plastic bottle labelled Cys dil. for diluted stock solution
cysteine.HCl, 50 cm3

1

Black plastic test tube, 15 cm 3

1

Capless centrifuge tube, 1.5

cm 3
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Plastic beaker, 25 cm 3
Erlenmeyer flask, 100

1

cm 3

1

For Problem P3 (in grey basket if not stated otherwise)
Personal equipment
Laboratory stand (bench) with:
White sheet of paper
Burette clamp
Burette, 25 cm3

1 (each)

Bulb pipette, 50 cm3 (bench, in pipette stand)
Bulb pipette, 10

cm3

Quantity

(bench, in pipette stand)

Glass funnel

1
1
1

Measuring cylinder, 5

cm3

Titration flask (flat bottom flask), 250

1
cm3

2

cm 3

1

Fritted glass filter funnel, porosity S1 (blue label)

1

Erlenmeyer flask, 250
Glass beaker, 100

cm 3

2

Glass beaker, 250

cm 3

1

Plastic Pasteur pipette, narrow stem, nongraduated

2

Plastic Pasteur pipette, thick stem, graduated

1

Zipped bag with 5 pH indicator strips and 1 pH scale

1

Zipped bag with 5 absorbing paper strips

1

Waste catex plastic bottle (bench)

1
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Total

m.p.

yield

1.2

1.1

Question

50

10

20

16

4

Points

Practical
Problem P1

Score

14% of the total

Problem P1. Haloform reaction with bleach
תגובות כימיות הנקראות " ”Chemical test reactionsפותחו כאמצעי לזיהוי קבוצות פונקציונליות בתרכובות לא
ידועות .במשימה הבאה ,אתם תחקרו שתי דוגמאות לתגובות אלו ,כאשר חומר המוצא הוא
):(2-naphthyl)ethanone (A, 2-acetonaphthone
•

תגובת הלופורם ) (haloform reactionהינה תגובה טיפוסית עבור מתיל קטונים ( )methyl ketonesהמגיבים
עם תמיסת היפוהליט מימית בסיסית ליצירת חומצה קרבוקסילית (תוצר  )Bוהלופורם ).(trihalomethane

•

התגובה עם ריאגנט ”( “Brady’sתמיסה חומצית של  )2,4-dinitrophenylhydrazineעם קבוצה קרבונילית
של אלדהיד או קטון יוצרת תוצר כתום ששוקע מסוג הידרזון ( ,)hydrazoneתוצר .C

 P1.1ציירו את המבנה הכימי עבור התוצרים  Bו.C-

Product C

8

Product B
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הערות:
•

סה"כ הניקוד יתבסס על ערכי  Rfשל התרכובות  Aו B-אשר יחושבו מתוך פלטת  ,1 TLCועל איכות וכמות
התוצרים  Bו.C-

•

איכות התוצרים תתבסס על  TLCונקודת היתוך.

•

הכמות המסופקת של תמיסת  hypochloriteאינה מספיקה להפוך את כל חומר המוצא  Aלתוצר .B
אתם תשחזרו את שארית חומר המוצא  Aשלא הגיב באמצעות מיצוי של חומצה-בסיס ובידוד החומר לאחר
התגובה עם ריאגנט “ “Brady’sלקבלת התוצר  .Cהניקוד יתבסס על הניצולת המשולבת של התוצרים  Bו.C -

מהלך תגובה
שלב Haloform reaction :I
 .1הפעילו את הסטירר וקבעו את מהירות הסיבוב ל  .540 rpmטבלו את חיישן הטמפרטורה לתוך המים ,ובדקו
שחוט החשמל של החיישן מונח על גבי המלחציים העליונים ,בעוד שהחיישן עצמו טבול כמעט עד לתחתית
הכלי .חממו את המים לטמפרטורה של .80 oC
 .2העבירו את ה 0.500 g -של  2-acetonaphthoneמתוך הוייל המסומן ב ,Reactant A -לתוך גולת 50 cm3
אשר מכילה בוחש מגנטי .מדדו  3 cm3אתנול (מתוך בקבוק השטיפה) באמצעות משורה.
השתמשו בפיפטת פסטר מזכוכית והעבירו את כמות האתנול המדודה לתוך הוייל של  Reactant Aהמכיל
שאריות של חומר המוצא ,שטפו עם הממס והעבירו לגולת התגובה.
 .3מקמו את גולת התגובה בתוך אמבט המים החמים .חברו את מעבה ריפלקס האוויר (חיבור מים אינו נדרש)
והדקו ברפיון את המעבה בחלקו העליון באמצעות המלחציים הגדולים (בהתאם לאיור  .)1הניחו לחומר
המוצא  Aלהתמוסס תוך כדי הערבוב.

Figure 1. Setup for heating the reaction mixture in a water bath.

 .4כאשר טמפרטורת האמבט מגיעה ל ,75 oC -הוסיפו באיטיות את כל תמיסת  (Bleach) NaClOלתוך תערובת
התגובה דרך הפתח העליון של המעבה באמצעות משפך זכוכית .המשיכו בחימום וערבוב התגובה למשך
 60דקות בטמפרטורה של .75-80 oC
9
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 .5לאחר החימום כבו את פלטת החימום .שחררו את המלחציים העליונים והרימו את כלי התגובה מעל פלטת
החימום( .זהירות! געו אך ורק במלחציים ולא בגולה החמה) .הניחו לתגובה להתקרר במשך כ 15-דקות.

שלב Workup of the reaction mixture :II
 .1הניחו משפך מפריד בתוך טבעת מתכתית פתוחה והניחו ארלנמייר עם פתח חלק (ללא לטש) של 50 cm3
מתחת למשפך .באמצעות משפך זכוכית העבירו את תערובת התגובה הקרה לתוך המשפך המפריד .הוציאו
את הבוחש המגנטי מהגולה באמצעות פינצטה .מדדו  5 cm3של אתיל אצטט ) (EtOAcעל מנת לשטוף את
גולת התגובה ,והעבירו למשפך המפריד באמצעות פיפטת פסטר מזכוכית.
 .2ערבבו את הפאזות והניחו להן להיפרד .אספו את הפאזה המימית לתוך ארלנמייר של  50 cm3עם פתח חלק
ללא לטש .לאחר מכן דרך הפתח העליון של המשפך המפריד ובאמצעות משפך זכוכית קטן ,שפכו את
הפאזה האורגנית לתוך ארלנמייר של .25 cm3
נא לשמור את שתי הפאזות להמשך עבודה!
 .3השתמשו במשפך קטן ,העבירו את הפאזה המימית מתוך הארלנמייר של  50 cm3חזרה למשפך המפריד.
מדדו כמות נוספת של  5 cm3אתיל אצטט וחזרו על תהליך המיצוי (כפי שמפורט בשלב  ,IIסעיף  .)2אחדו את
הפאזה האורגנית עם הקודמת לתוך הארלנמייר של .25 cm3
נא לשמור את שתי הפאזות להמשך עבודה!
 .4הכינו את פלטות ה .TLC-בדקו אותן לפני שימוש .פלטות פגומות שלא השתמשתם בהן עדיין יוחלפו בחדשות
ללא היסוס וללא הורדת נקודות .השתמשו בעפרון על מנת לצייר את קו ההתחלה וסמנו את המיקומים בהם
תטעינו את הדוגמאות.
כתבו את המספר  1בעיגול ואת קוד הסטודנט שלכם על גבי החלק העליון של פלטת ה( TLC -כפי שמצויר
באיור מס' .)2
3
המיסו את הדוגמה של  2-acetonaphthoneבתוך הוייל  Standard Aבכ 2 cm -אתאנול (בערך  1פיפטת
פסטר מלאה מזכוכית) .סמנו את שלושת הספוטים שתטעינו על הפלטה בשמות  O1 ,Aו.O2-
קחו כ 1 l-באמצעות הקפילרה מתמיסת  Standard Aשהכנתם והטעינו אותה ,ואת הפאזה האורגנית
שאיחדתם מתוך שלב  ,IIסעיף  3הטעינו על גבי הספוט .O1
את הספוט  O2תטעינו בהמשך.
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Figure 2. Instructions for the TLC plate preparation.

 .5בצעו מיצוי פעמיים עבור הפאזה האורגנית המאוחדת עם  5 cm3של תמיסת  .Na2CO3 5%אספו את הפאזה
המימית לאחר המיצוי לתוך אותו ארלנמייר של  50 cm3ללא לטש המכיל כבר פאזה מימית מהמיצוי הראשון.
 .6שטפו את הפאזה האורגנית שנשארה בתוך המשפך עם  5 cm3מים מזוקקים .הוסיפו את הפאזה המימית
לארלנמייר המכיל את כל הפאזות המימיות המאוחדות .העבירו את הפאזה האורגנית ) (O2דרך הפתח
העליון של המשפך המפריד לתוך ארלנמייר של  50 cm3עם פתח מחוספס המכיל לטש.
השתמשו בקפילרה והטעינו מהפאזה האורגנית  O2כ 1µL -על גבי פלטת ה TLC -שהוכנה בשלב  IIסעיף
.4
 .7בצעו אנליזת  TLCבתוך כוס כימית של  .50 cm3הטעינו לכוס  2 cm3של  .TLC eluentהכניסו את פלטת ה-
 ,TLCוכסו את הכוס עם צלחת פטרי .הניחו לממס לעלות עד כ 0.5 cm -מתחת לחלק העליון של קצה הפלטה.
השתמשו בפינצטה והוציאו את פלטת ה ,TLC-ציירו את מיקום הגעת הממס והניחו לפלטה להתייבש באוויר.
הניחו את פלטת ה TLC -תחת מנורת  UVבמנדף .בעפרון ,הקיפו את כל הספוטים הנראים תחת המנורה
וחשבו את ערכי ה Rf -של חומר המוצא  Aושל התוצר .B
אכסנו את פלטת ה TLC -בשקית פלסטיק.
הערה  :1התוצר  Bיכול להימרח בפלטת ה ,TLC -לכן הקפידו להמנע מטעינה עודפת של הדוגמה על גבי
הפלטה.
הערה  :2בחלק מהמקרים ,יכולים להיווצר שני ספוטים של תוצרי לוואי בעוצמה חלשה בפאזה האורגנית
המשולבת  O1ובפאזה האורגנית  .O2במקרה זה ,חשבו את ה Rf -עבור הספוט(ים) העוצמתיים ביותר.
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הערה  :3אם הפאזה האורגנית לאחר המיצוי הבסיסי  O2עדיין מכילה גם את חומר המוצא  Aוגם את התוצר
 ,Bחזרו על המיצויים עם תמיסות של  Na2CO3ומים (חלק  ,IIסעיפים  5ו .)6-במקרה כזה ,הגישו פלטת TLC
נוספת לאחר המיצוי החוזר (הפלטה תסומן כפלטה  ,)2המכילה ספוט של תמיסת  standard Aוהפאזה
האורגנית  O2בלבד.
סמנו את הספרה  2בעיגול ואת קוד הסטודנט שלכם בחלק העליון של פלטת ה .TLC-השתמשו בתמיסת
הרצה חדשה עבור בדיקת ה TLC-הנוספת.
 P1.2ענו על השאלות הבאות לגבי הפלטה(ות) :מתוך פלטה  ,1חשבו את ערכי  Rfשל  standard Aושל התוצר
 .Bכתבו את תשובתכם בדיוק של שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית.
Based on the TLC analysis, your organic layer O1 contains:
NO
❑
❑

YES
❑
❑

Starting material A
Product B

Based on the TLC analysis, your final organic layer O2 contains:
NO
❑
❑

YES
❑
❑

Starting material A
Product B

)Calculation of the Rf(A
= )Rf(A
)Calculation of the Rf(B
= )Rf(B
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שלב Reaction with Brady’s reagent :III
זהירות :השתמשו בכפפות! ריאגנט  Brady’sמכתים את העור ופני שטח למיניהם .כל כתם שטפו מידית .החליפו
כפפות במידת הצורך.
-

חממו מראש אמבט מים ל .80 oC -הוסיפו בוחש מגנטי לתוך ארלנמייר של  50 cm3עם חלק עליון מחוספס
(עם לטש) המכיל את הפאזה האורגנית  O2משלב  ,IIסעיף  ,6והוסיפו את ה 0.300 g -של
 (DNPH) 2,4-dinitrophenylhydrazineלתוך הארלנמייר.

-

במשורה מדדו  10 cm3של אתאנול .השתמשו בפיפטת פסטר מזכוכית ושטפו את שאריות  DNPHמתוך
הוייל  5פעמים עם אתאנול 2 cm3 ,בכל פעם ) ,(5 × 2 cm3על מנת להעביר את כל ה DNPH -לתוך
הארלנמייר .הניחו את הארלנמייר בתוך אמבט המים החמים ,חברו את מעבה הריפלקס אוויר שנשטף
באתאנול לפני השימוש אל הארלנמייר (בדומה לאיור .)1

-

דרך החלק העליון של המעבה הוסיפו  3 cm3של תמיסת  20% HClבאמצעות משפך ,וערבבו את התגובה
ב 80 oC-במשך  2דקות.

-

גבישים קטנים בצבע כתום של התוצר  Cיתחילו להיווצר.

-

הפסיקו את החימום .הרימו את כלי התגובה מעל אמבט המים החמים( .זהירות! לא לגעת בכלי התגובה).

-

הניחו לתגובה להתקרר במשך  15דקות בטמפרטורת החדר ,לאחר מכן הניחו את כלי התגובה באמבט מים
קרים (שהוכן בתוך כוס  150 cm3המכילה מי ברז קרים).

שלב Isolation of the products :IV

 .1בדקו את ה pH-עבור הפאזות המימיות המאוחדות משלב  ,IIסעיף  .6החמיצו בזהירות באמצעות תמיסת
 ,20% HClערבבו לאחר החמצה עם מוט זכוכית ( ידרשו בערך כ 2 cm3 -של תמיסת  )HClעל מנת להגיע
ל pH -של ( 2בדקו באמצעות נייר  .)pHמשקע לבן של תוצר  Bייווצר.
 .2בהתאם לאיור מס'  3הכינו את המערכת לסינון בוואקום ,השתמשו במשפך עם מסנן לשם סינון שעליו כתוב
( S2עם כיתוב לבן).
 קבעו את המערכת באמצעות מלקחיים קטנים. חברו את בקבוק היניקה לצינור הוואקום. העבירו את תערובת התגובה המכילה את התוצר ( Bשלב  ,IVסעיף  )1לתוך המשפך המיועד .הניחו למוצקלשקוע על גבי המסנן שבמשפך ,ורק אז פתחו את משאבת הוואקום.
זהירות :הודיעו למדריך המעבדה לפני ואחרי השימוש במשאבה.
 שטפו את המוצק פעמיים עם  6 cm3מים מזוקקים ,עד שה pH -של התסנין הוא בערך .6 הניחו לוואקוום לפעול כ 5-דקות נוספות לייבוש מקדים של התוצר. נתקו את הוואקום.13
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העבירו את המשקע הלבן  product Bבאמצעות הספטולה לתוך וייל זכוכית שמסומן עליו ,student code B
והשאירו את הוייל פתוח לאוויר לשם ייבוש.
 -היפטרו מהתסנין באמצעות שפיכה לכיור ושטפו את בקבוק היניקה.

הערה :היזהרו לא לגרד את הזכוכית האבקתית על גבי המסנן יחד עם התוצר!

Figure 3. Setup for suction filtration.

 .3הכינו שוב מערכת לסינון בוואקום ,הפעם עם מסנן המסומן ב( S3-עם כיתוב כתום על המשפך) באותה הדרך
המפורטת בשלב  ,IVסעיף .2
 שפכו את התמיסה של התוצר  Cשהכנתם בשלב  IIIלתוך המשפך עם המסנן ללא הפעלת הוואקום ,חכוכדקה ורק אז הפעילו את הוואקום.
 נא לא לגרד את המוצק על גבי פני השטח של המשפך עם ספטולה במהלך הסינון והשטיפות ,אחרתהמוצק יכול לעבור עם התסנין.
 שטפו את המוצק שלוש פעמים עם  5 cm3אתאנול (סה"כ  )15 cm3עד שה pH -של התסנין הוא ניטרלי.הניחו לוואקום לשאוב אוויר כ 5-דקות.
 נתקו את מקור הוואקום.היעזרו בספטולה על מנת להעביר את התוצר הכתום  Cלתוך הוייל המיועד תחת הכיתוב Student code Cוהשאירו את הוייל פתוח לייבוש נוסף באוויר.
אספו את התסנין לתוך בקבוק הפסולת האורגנית – .Organic waste
הערה :במידה והתוצר עבר יחד עם התסנין ,בצעו סינון נוסף בוואקום .במידה והתוצר עבר פעם נוספת עם
התסנין ,אנא קראו למדריך המעבדה.
מדריך המעבדה שלכם יאסוף מכם את הדברים הבאים ,ויחתום על דף התשובות שלכם:
•
•
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Submitted items:
Product B

❑

Product C

❑

TLC Plate 1

❑

TLC Plate 2 (optional)

❑

Signatures:

___________________
Student
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Problem P2. A glowing clock reaction
 Luminolהוא מקור ידוע לתגובות  .chemiluminescenceבנוכחות זרז חמצון-חיזור מתאים ,למשל  ,Cu2+הוא יכול
להגיב עם חומרים מחמצנים ,בדרך כלל עם  ,H2O2וליצור תוצרים במצבים אלקטרוניים מעוררים .התוצרים פולטים את
עודף האנרגיה על ידי פליטת אור כחול:

על ידי שינוי הפרוצדורה ניתן לקבל מעין תגובת שעון ,שבה האור מופיע אחרי זמן מסוים ( .)induction timeאם
מוסיפים לתגובה  Cu(II) ,cysteineמחוזר ל Cu(I)-ונלכד בקומפלקס  Cu(I)-cysteineשלא גורם לחמצון .luminol
לעומת זאת ,עצירת התגובה היא רק זמנית .מעגל של תגובות שנגרמות על ידי  H2O2מוביל לחמצון איטי של :cysteine

בסופו של דבר ,כל ה cysteine-נצרך בתגובה Cu(I) ,מחומצן בחזרה ל ,Cu(II)-והפעילות הקטליטית שלו מתחדשת.
ניתן להבחין בכך לפי הבזק של  chemiluminescenceבצבע כחול .הזמן שלוקח עד שההבזק מופיע יכול לשמש כדי
ללמוד על הקצב של חמצון  cysteineבנוכחות זרז נחושת.

מהלך תגובה
זהירות :שמרו תמיד על כל התמיסות והפיפטות הרחק מפלטת החימום!
שינויי טמפרטורה סבירים אינם בעיה ,כי התוצאות ינוקדו בהתאם לטמפרטורת התגובה בפועל שעליה תדווחו .לא ירדו
נקודות אם הנתונים שתאספו יהיו בטמפרטורות שונות .למרות זאת ,יש להימנע מחימום יתר שיכול להיגרם ,למשל,
ממיקום התמיסות או הפיפטות בקרבת פלטת החימום.
הערה :דווחו את כל הערכים עם מספר הספרות המשמעותיות או מספר הספרות אחרי הנקודה העשרונית כמו
שמבקשים בשאלה .עיגול שאינו לצורך יכול לגרום לכך שלא ניתן יהיה להבחין בין תשובה נכונה ותשובה לא נכונה.
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General structure of the experiment
בחלק  Iתמהלו  2תמיסות אם ( )stock solutionsשמגיעות כתמיסות מרוכזות.
בחלק  IIתמדדו את זמני התגובה של תגובת השעון עבור  2סטים של התגובה בריכוזים שונים ,לפי הטבלה הבאה:
In the centrifuge tube

Volume in the black test tube

H2O2 dil.

Cu

Cys dil.

Luminol in NaOH

Water

0.70 cm3

0.50 cm3

3.30 cm3

2.50 cm3

3.00 cm3

Conc. set #1

0.40 cm3

0.50 cm3

3.30 cm3

2.50 cm3

3.30 cm3

Conc. set #2

לפני התחלת המדידות של הנתונים עליהם תקבלו ציון ,מומלץ לבצע מדידה ניסיונית שלא תכנס לתוצאות שתדווחו ,רק
לשם הכרת הניסוי.
מכיוון שקצב התגובה תלוי בטמפרטורה ,חייבים למדוד את הטמפרטורה שתהיה בפועל בכל מדידה שתבצעו .את
הטמפרטורה בתערובת התגובה יש למדוד מיידית אחרי מדידת הזמן שלקח להבזק הכחול להופיע.
בשלב ניתוח הנתונים ,יש לתקן את הטמפרטורות שהוצגו על המסך של מד החום על ידי הוספת קבוע הכיול של מד
החום ( .)Thermometer’s calibration constantהקבוע מודפס על פיסת נייר שנמצאת בסל המיועד לתרגיל
.Problem 2
לאחר מכן ,כל זמן תגובה ) t(x °Cשנמדד בטמפרטורה המתוקנת  x °Cיש להמיר לזמן התגובה ) t(25 °Cשהיה נמדד
אם התגובה הייתה מתרחשת ב .25 °C -ניתן לבצע את תהליך הנרמול הזה של זמני התגובה ל 25 °C -על ידי הכפלה
של ) t(x °Cשמדדתם בקבוע נרמול שמסומן :nx→25
)t(25 °C) = nx→25 t(x °C
הערכים של קבועי הנרמול  nx→25שמתאימים לטמפרטורות שונות נמצאים בטבלה  ,P2הממוקמת בסוף של מטלה זו.

חלק Dilution of the concentrated stock solutions .I
תמיסות של  )2.00 mol dm-3( H2O2ושל  )0.100 mol dm-3( cysteineמגיעות כתמיסות מרוכזות ,שמסומנות H2O2 conc.ו.Cys conc. -
בעזרת פיפטת  5 cm3ללא שנתות ובקבוק הכיול של  ,50 cm3יש למהול בנפרד  5.00 cm3מכל אחת מהתמיסות ל- 50.00 cm3עם מים מזוקקים ולשמור כל תמיסה בבקבוקים המתאימים שמסומנים  H2O2 dil.ו.Cys dil. -
למדידת נפחי התמיסות בשלבים הבאים ,הקדישו פיפטה אחת בעלת שנתות לכל אחד מהבקבוקים .הפיפטות של 5 cm3מיועדות עבור  Cys dil. ,Luminol in NaOHו.Water -
-הפיפטות של  1 cm3מיועדות עבור ) Cu (2.00 mmol dm-3ו.H2O2 dil. -

17

PRACTICAL PROBLEMS, OFFICIAL ENGLISH VERSION

ISR-1
INTERNATIONAL CHEMISTRY OLYMPIAD / SLOVAKIA & CZECH REPUBLIC, 2018

חלק The clock reaction procedure .II
הערה :קראו את כל חלק  IIבתשומת לב לפני התחלת הניסוי!
 .1הניחו את המבחנה השחורה בתוך הארלנמייר שישמש כמעמד עבורה .בעזרת הפיפטות המתאימות ,הוסיפו
למבחנה השחורה את הנפחים המתאימים של תמיסות ה Water, Luminol in NaOH -וה Cys dil. -מהטבלה
למעלה.
 .2הניחו את מבחנת הפלסטיק הקטנה והשקופה (מבחנת צנטריפוגה) בתוך הכוס הכימית מפלסטיק ,והוסיפו לתוכה
את הנפחים המתאימים של תמיסת  Cuושל תמיסת  H2O2 dil.מהטבלה למעלה.
 .3ללא עיכוב ,הכניסו בעדינות את מבחנת הצנטריפוגה הקטנה לתוך המבחנה השחורה בצורה כזו שהתמיסות לא
יתערבבו!
 .4סגרו את המבחנה השחורה עם הפקק המתאים .וודאו שהפקק סגור היטב ,מפני שאתם הולכים לשקשק ()shaking
את המבחנה השחורה .זהירות :אל תפעילו יותר מדי כוח בסגירת הפקק ,אחרת המבחנה תדלוף .במידה
והמבחנה דולפת ,יש לבקש מיידית מבחנה חלופית (ולשאת בהורדת הנקודות).
 .5הכינו את הסטופר ביד .ברגע שאתם מתחילים לשקשק את המבחנה השחורה ,התחילו למדוד את הזמן .יש לשקשק
את המבחנה השחורה ללא רחמים במשך  10השניות הראשונות ,כדי שהתמיסות יתערבבו לגמרי .חשוב ביותר לא
לשקשק את המבחנה פחות מהזמן הנדרש.
 .6החזירו את המבחנה השחורה לתוך הארלנמייר ,פתחו את המכסה והביטו על התמיסה שבפנים .רצוי לעטוף את
פתח המבחנה עם היד ולהציץ פנימה כדי לחסום את האור המגיע מהחדר .בסופו של דבר ,תראו הבזק של אור
כחול דרך כל התמיסה .ברגע זה עצרו את הסטופר.
 .7מיידית ,הכניסו את הצד המתכתי של מד החום לתוך המבחנה השחורה .המתינו לכך שקריאת מד החום תתייצב
(זה לוקח בדרך כלל בין  10ל 30-שניות) וכתבו את זמן התגובה ואת טמפרטורת התגובה.
 .8בעזרת פינצטה ,הסירו את מבחנת הצנטריפוגה מתוך המבחנה השחורה .אחרי כל ניסוי ,רוקנו ושטפו את שתי
המבחנות וייבשו אותן עם מגבות נייר.
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ניתוח התוצאות
 P2.1כתבו בטבלה הבאה את תוצאות הניסויים שלכם עבור סט ריכוזים  .#1לטמפרטורות שהוצגו על מסך מד החום
הוסיפו את קבוע הכיול של מד החום ( .)Thermometer calibration constantחפשו את הערך של קבוע
הנרמול  nx→25בטבלה  P2עבור כל טמפרטורה ,וחשבו את זמני התגובה המנורמלים ל .25 °C -במקרה הלא
סביר שבו הטמפרטורה לא נמצאת בטבלה  ,P2קבלו את הערך של  nx→25ממדריך המעבדה.
הערה :ממש כמו שבטיטרציה הסטייה המקובלת היא של  ,±0.1 cm3הסטייה המקובלת לזמנים המנורמלים עבור סט
ריכוזים  #1היא של  ±2.3שניות.
(חזרו על התגובה כמה פעמים שתראו לנכון ,לשיקולכם .אין צורך למלא את כל השורות ,הניקוד יינתן על הערך המדווח
הסופי בלבד)
Reaction time
normalized to 25 °C
][s
 3ספרות משמעותיות

Corrected
temperature
][°C

Displayed
temperature
][°C

ספרה אחת
אחרי הנקודה

ספרה אחת אחרי
הנקודה

Reaction time
][s
ספרה אחת אחרי
הנקודה

Replicate

1
2
3

Conc.
set #1

Accepted value of the normalized reaction time
for concentration set #1

 P2.2כתבו בטבלה הבאה את תוצאות הניסויים שלכם ,את הטמפרטורות המתוקנות וחשבו את זמני התגובה
המנורמלים ל 25 °C -עבור סט ריכוזים .#2
הערה :הסטייה המקובלת לזמנים המנורמלים עבור סט ריכוזים  #2היא של  ±3.0שניות.
(חזרו על התגובה כמה פעמים שתראו לנכון ,לשיקולכם .אין צורך למלא את כל השורות ,הניקוד ינתן על הערך המדווח
הסופי בלבד)
Reaction time
normalized to 25 °C
][s
 3ספרות משמעותיות

Corrected
temperature
][°C

Displayed
temperature
][°C

ספרה אחת
אחרי הנקודה

ספרה אחת אחרי
הנקודה

Reaction time
][s
ספרה אחת אחרי
הנקודה

Replicate

1
2
3

Conc.
set #2

Accepted value of the normalized reaction time
for concentration set #2
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P2.3

בהתבסס על הפרוצדורה ועל הריכוזים של תמיסות האם (שכתובים בחלק  .Iשל הפרוצדורה בשאלה זו וגם
ברשימת הכימיקלים) ,חשבו את הריכוזים ההתחלתיים של  ,cysteineשל נחושת ושל  H2O2בשני הסטים של
הריכוזים.
העבירו את זמני התגובה שדיווחתם עליהם ( t1ו )t2 -בסעיפים  P2.1ו P2.2 -לדקות ,וחשבו את זמני התגובה
המתאימים ( v1ו ,)v2 -שיבוטאו כקצב הירידה בריכוז  ,cysteineב .mmol dm-3 min-1 -ניתן להניח שקצב
הצריכה של  cysteineבמהלך התגובה הוא קבוע.

אם לא הצלחתם להגיע לתשובה ,כתבו את הערך  11.50עבור סט ריכוזים  #1ואת הערך  5.500עבור סט ריכוזים
 #2כדי שישמשו אתכם בהמשך החישובים.

Reaction rate
][mmol dm−3 min−1
 4ספרות משמעותיות

Accepted
reaction time
][min
 4ספרות
משמעותיות

Initial concentrations
][mmol dm−3
 3ספרות משמעותיות
H2O2

Copper
][Cu

Cysteine
Conc. set #1
Conc. set #2

P2.4

בהנחה שניתן לכתוב את משוואת הקצב בצורה כזו:
v = k [H2 O2 ]p

השתמשו בנתונים שמדדתם כדי לחשב את סדר התגובה החלקי  pלפי  .H2O2הראו את דרך החישוב שלכם ,וכתבו
את התשובה בדיוק של  2ספרות אחרי הנקודה העשרונית.
=p

Answer:
Calculation:
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ביטוי לחוק הקצב של צריכת ה cysteine-שדומה יותר למציאות הוא מסובך יותר ,ונראה כך:
]v = k1 [H2 O2 ][Cu] + k2 [Cu
P2.5

בעזרת הנתונים מ ,P2.3 -העריכו את התלות של  vב [H2O2] -כפונקציה ליניארית ומצאו את השיפוע ואת
נקודת החיתוך שלה .כתבו את  2התשובות עם  4ספרות משמעותיות .אם אתם לא מצליחים למצוא את
התשובה ,כתבו את הערך  11.50גם עבור  aוגם עבור  bלהמשך החישובים בסעיפים הבאים.

Answers (do not include the calculation, but include units):
=b

P2.6

=a

v = a[H2 O2 ] + b

השתמשו בערכים המספריים שקיבלתם ב P2.5 -כדי להעריך את קבועי הקצב  k1ו .k2 -כתבו את הערכים של
כל אחד מהם באמצעות  3ספרות משמעותיות.
Answers (including units):
= k2

= k1
Calculations:
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 לצורך המרת זמני התגובה שנמדדו בטמפרטורות שונות לזמנים המייצגים את התגובותnx→25  מקדמי נרמול.P2 טבלה
.25 °C -ב
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Practical
Problem 3
13% of the total

Question

3.1

Points

3

3.2
20

3.3

3.4

3.5

2

2

16

Score
Question

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

Total

Points

4

20

2

4

2

75

Score

Problem P3. Mineral water identification
 מים מינרליים עם הרכב מאוזן ותכולת פחמן דו.בסלובקיה קיימים הרבה מעיינות של מים מינרליים ומעיינות חמים
nitrites, nitrates, phosphates, fluorides  מים אלו לא מכילים.חמצני טבעית או לא טבעית נמכרים לצריכה יומית
.)manganese(  וגם אין בהם ברזל ומנגן,sulfides -ו
.הריכוז (לפי מסה) של היונים החשובים ביותר מדווח על האריזה
.) של דוגמת המים המינרליים שקיבלתםP3.1 המשימה שלכם בשאלה זו היא לזהות את שם המוצר (מטבלה
.CO2 - כבר הוציאו מהדוגמה שקיבלתם את ה:הערה

.) ריכוזים (לפי מסה) של יונים שונים במים מינרליים סלובקיים נבחרים (כפי שמדווח על ידי הספק.P3.1 טבלה
Mass concentration of ion, mg dm−3
No.

Trade brand

1

Ca2+

Mg2+

Na+

K+

Cl−

SO42−

Kláštorná

290

74

71

16

15

89

1 341

2

Budišská

200

50

445

50

25

433

1 535

3

Baldovská

378

94

90

0

78

215

1 557

4

Santovka

215

67

380

45

177

250

1 462

5

Slatina

100

45

166

40

104

168

653

6

Fatra

45

48

550

16

36

111

1 693

7

Ľubovnianka

152

173

174

5

10

20

1 739

8

Gemerka

376

115

85

0

30

257

1 532

9

Salvator

473

161

214

30

116

124

2 585

10

Brusnianka

305

101

187

35

59

774

884

11

Maxia

436

136

107

18

37

379

1 715
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הערות:
•
•

בחישוביכם ,השתמשו בסימונים המקוריים מהשאלה.
לרשותכם  cation exchange resinרווי מים ( )Catexבצורת ה H -שלו .השתמשו בפיפטת פסטר בעלת פתח
רחב כדי להעביר אותו .ניתן להוסיף לו עוד מים מזוקקים לפי הצורך (אין לתת לו להתייבש).
הריכוזים של התמיסות הסטנדרטיות הן:
−3
−3
c(NaOH) = 0.2660 mol dm
c(EDTA) = 5.965 × 10 mol dm−3
+

•

מהלך הניסוי
 a.1מדדו  5.00 cm3של ה catex -לתוך המשורה (זהו נפח  .)V1לאחר
מכן ,העבירו את ה catex -שמדדתם בצורה כמותית לתוך גולת
הטיטרציה בעלת התחתית הישרה .השתמשו במים מזוקקים כדי
להעביר את כל הכמות .הוסיפו כמות מתאימה של מים מזוקקים כדי
שאפשר יהיה לבחוש את התערובת בצורה טובה וגם להבחין בצבע
התמיסה מעל ה.catex -
 b.1הוסיפו  3-4טיפות של האינדיקטור  )BTB( bromothymol blueובערך
 1גרם (כחצי כפית) של  NaClמוצק .לאחר שה NaCl -התמוסס ,טטרו
את כל התערובת עם תמיסת  sodium hydroxideסטנדרטית (זהו נפח
)← Catex level (5.00 cm3
 )V2מצבע צהוב לכחול.
בקרבת הנקודה האקוויוולנטית ,טטרו באיטיות וערבבו את התערובת
בצורה טובה כדי שכל האנליט שנמצא בתוך ה catex -יוכל לעבור
דיפוזיה לתוך התמיסה .חזרו על הניסוי לפי הצורך.
 c.1לאחר סיום הטיטרציה ,שפכו והיפטרו תחילה מרוב התמיסה הנוזלית שמעל ה catex -בגולת הטיטרציה,
והעבירו את תערובת ה catex -שנשארה למיכל המסומן כ.Waste catex -
 P3.1כתבו את כל התגובות הכימיות המתרחשות בשלב  .1השתמשו בסימון  R-Hבתור הנוסחה ל catex -בצורת
ה H+ -ובסימון  HIndעבור האינדיקטור.
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 P3.2הכניסו את הערכים הניסיוניים משלב  1ואת הערך הסופי עליו תדווחו לתוך הטבלה הבאה.
(אין חובה למלא את כל השורות)

NaOH consumption

Catex volume

]V2 [cm3

]V1 [cm3

Analysis
No.
1

5.00

2
3

Accepted value V2
 4ספרות משמעותיות
 P3.3בעזרת הערך שדיווחתם עבור  ,V2חשבו את ה ion exchange volume capacity Qv(H+) -ב.mmol cm-3 -
Calculation:

אם לא הצלחתם למצוא את הערך של ) ,Qv(H+השתמשו בערך  1.40 mmol cm-3עבור המשך החישובים.
 a.2בעזרת משורה ,מדדו  5.00 cm3של ה( catex -זהו נפח  .)V3העבירו את ה catex -בצורה כמותית לתוך הכוס
הכימית בנפח  .250 cm3בעזרת פיפטה ,הוסיפו  50.00 cm3מהנעלם שקיבלתם (זהו נפח  .)V4ערבבו את
התערובת מדי פעם למשך כ 5 -דקות .השתמשו בארלנמייר בתור מעמד למסנן ולאיסוף התסנין .סננו את הcatex -
דרך המסנן (בעל  )porosity S1ושטפו אותו עם מים מזוקקים עד לקבלת  pHנייטרלי (בדקו עם נייר  .)pHהפטרו
מהתסנין.
 b.2בעזרת מים מזוקקים ,העבירו את ה catex -בצורה כמותית מהמסנן אל גולת טיטרציה.
 c.2הוסיפו  3-4טיפות של האינדיקטור  bromothymol blueובערך  1גרם (כחצי כפית) של  NaClמוצק ,וטטרו את
התערובת בעזרת תמיסת ה sodium hydroxide -הסטנדרטית (זהו נפח  )V5מצבע צהוב לכחול .חזרו על הניסוי
לפי הצורך.
 d.2לאחר סיום הטיטרציה ,שפכו והיפטרו תחילה מרוב התמיסה הנוזלית שמעל ה catex -בגולת הטיטרציה ,והעבירו
את תערובת ה catex -שנשארה למיכל המסומן כ.Waste catex -
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 P3.4כתבו את המשוואות עבור תגובות החלפת היונים .יונים חד-ערכיים ויונים דו-ערכיים יש לסמן כ M+ -וכ,M2+ -
בהתאמה.

 P3.5הכניסו את הערכים הניסיוניים משלב  2ואת הערך הסופי עליו תדווחו לטבלה הבאה.
(אין חובה למלא את כל השורות)

NaOH
consumption
]V5 [cm3

Sample volume
]V4 [cm3

Catex
volume
]V3 [cm3

50.00

5.00

Analysis
No.
1
2
3

Accepted value V5
 4ספרות משמעותיות
 P3.6הניחו שכל הקטיונים בנעלם הם יוני  .M+עבור הערך  V5עליו דיווחתם ,חשבו את הריכוז המולרי של הקטיונים
(כריכוז מולרי של  )M+במים מינרליים ,שיסומן כ c*(M+) -ב .mmol dm-3 -הראו את דרך החישוב.
Calculation:

אם לא הצלחתם למצוא את הערך של ) ,c*(M+השתמשו בערך  35.00 mmol dm-3להמשך החישובים.
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בשלב הבא ,אתם תבצעו אנליזה קומפלקסומטרית כדי לקבוע את הריכוז עבור  Ca2+ועבור  Mg2+יחדיו (מעתה ואליך
הם יסומנו כ .)M2+
 .3העבירו באמצעות פיפטה ( 10.00 cm3זהו נפח  )V6מהנעלם לתוך גולת הטיטרציה המיועדת והוסיפו כ
 25 cm3מים מזוקקים .התאימו את ה pH -על ידי הוספת  3 cm3מתמיסת ה.buffer -
הוסיפו מעט מהאינדיקטור  ,EBT( ,Eriochrome black Tעל קצה הספטולה) ובצעו טיטרציה עם תמיסת
 EDTAסטנדרטית החל מצבע אדום יין ועד לצבע כחול (זהו נפח .)V7
 P3.7מלאו את הטבלה וכתבו את הערכים הניסיוניים ואת הערך הסופי מתוך שלב  3לתוך הטבלה.
(אין חובה למלא את כל השורות)
EDTA consumption,

]V7 [cm3

Sample volume
3

] V6 [cm

Analysis
No.
1
2

10.00

3
Accepted value V7
 4ספרות משמעותיות
 P3.8עבור הנפח המתקבל של  ,V7חשבו את הריכוז המולרי של קטיוני  M2+במים מינרליים c(M2+) ,ביחידות של
.mmol dm−3
Calculation:

במידה ולא מצאתם את ערכי ) ,c(M2+השתמשו בערך  15.00 mmol dm−3עבור התשובות הבאות.
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. בשלב הזיהוי הבאP 3.2  השתמשו בטבלה.4
 וסמנו )✓( בכל השורותP3.8 - וP3.6  כתבו את הערכים הניסיוניים שקיבלתם מתוך המשימות,P3.2  בטבלהP3.9
 לנתונים המופיעיםc*(M+)  וc(M2+)  עבור כל אחד מהפרמטרים,(±10%) בהן קיימת התאמה בקירוב של
.בטבלה
P3.2 טבלה
Mineral water

Supplier data

c(M2+)
No.

Trade brand

c(M+)

[mmol dm−3] [mmol dm−3]

Match with the experiment
Total
equivalent
concentration
of cations
c*(M+)
[mmol dm−3]

XXX

Your exp. values
1

Kláštorná

10.30

3.50

24.1

2

Budišská

7.06

20.63

34.7

3

Baldovská

13.32

3.91

30.5

4

Santovka

8.13

17.67

33.9

5

Slatina

4.35

8.25

16.9

6

Fatra

3.11

24.32

30.5

7

Ľubovnianka

10.92

7.70

29.5

8

Gemerka

14.13

3.70

32.0

9

Salvator

18.46

10.07

47.0

10

Brusnianka

11.79

9.03

32.6

11

Maxia

16.50

5.11

38.1
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מתאים עבור
c(M2+)

מתאים עבור
c*(M+)

XXX

XXX
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) סמנו )✓( ליד המספר(ים. החליטו איזה מים מינרלים נמצאים בדוגמה שקיבלתם, בהתבסס על תוצאותיכםP3.10
.של המים המינרליים
No.

Trade brand

No.

Trade brand

1

Kláštorná

7

Ľubovnianka

2

Budišská

8

Gemerka

3

Baldovská

9

Salvator

4

Santovka

10

Brusnianka

5

Slatina

11

Maxia

6

Fatra

12

other

PRACTICAL PROBLEMS, OFFICIAL ENGLISH VERSION

29

ISR-1
INTERNATIONAL CHEMISTRY OLYMPIAD / SLOVAKIA & CZECH REPUBLIC, 2018

Replaced chemicals and equipment
Signature
Item or incident

Penalty
Student

Lab assistant

0 pt
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