Na II etapie V OTA (konkurencja laboratoryjna) tematyka zadań dotyczyć będzie m.in.:
 oznaczania jakościowego jonów,
 oznaczania ilościowego metodą miareczkowania,
 preparatyki organicznej.
Przewidziane jest również zadanie teoretyczne, którego jednym z elementów jest podstawowe prawo absorpcji promieniowania elektromagnetycznego wykorzystywane w
analizie ilościowej, a mianowicie prawo Lamberta-Beera. Tak więc tematyka obejmuje
dziedziny wiedzy chemicznej (chemia analityczna, chemia organiczna itd.), w których
laureat konkursu powinien umieć sprawnie się „poruszać”.
Poniżej podajemy informacje, które mają na celu ukierunkowanie uczniów pod kątem
II etapu wraz proponowaną literaturą.
Oznaczanie jakościowe jonów
Podstawy analizy jakościowej kationów. Podział kationów na grupy analityczne (wg
Bunsena). Reakcje z odczynnikami grupowymi. Reakcje wytrącania i rozpuszczania osadów. Reakcje charakterystyczne tych kationów oraz ich rozdzielanie. Reakcje chemiczne,
w wyniku których powstają związki kompleksowe (w tym rozpuszczanie osadów w wyniku powstawania związków kompleksowych).
Zalecana literatura
1. T. Lipiec, Z. Szmal, Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej, PZWL,
Warszawa, dowolne wydanie.
2. J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna, tom 1, PWN, Warszawa, dowolne
wydanie.
3. R. Kocjan, Chemia analityczna: podręcznik dla studentów, tom 1, PZWL, Warszawa
2000, 2002.
4. S. Witekowa, Analiza chemiczna, PWN, Warszawa, dowolne wydanie.
Oznaczanie ilościowe metodami miareczkowania
Analiza miareczkowa jest jedną z najstarszych metod analizy ilościowej. Metoda ta pozwala łatwo i stosunkowo tanio przeprowadzić analizę. Analiza miareczkowa polega na
tym, że do roztworu zawierającego oznaczaną substancję niewielkimi porcjami, czyli
„miareczkami”, wprowadza się równoważną chemicznie ilość odczynnika w postaci roztworu mianowanego, czyli roztworu o dokładnie znanym stężeniu. Roztwór ten nazywany jest titrantem. Zawartość oznaczanej substancji wyznacza się na podstawie zmierzonej dokładnie objętości zużytego roztworu mianowanego. W celu określenia momentu, w którym ilość dodanego titranta jest równoważna chemicznie ilości składnika oznaczanego (jest to tzw. punkt równoważnikowy PR) do badanej próbki wprowadza się
wskaźnik (indykator) odpowiedni do danego rodzaju miareczkowania. Wskaźnikiem
najczęściej jest substancja, która zmienia barwę w chwili zakończenia reakcji między
oznaczaną substancją i titrantem. Czasami wskaźnikiem może być sam titrant, jeżeli ma
odpowiednio intensywne zabarwienie. Moment, w którym wskaźnik zmienia barwę,
nazywa się punktem końcowym miareczkowania (PK). Punkt ten powinien pokrywać się
z punktem równoważnikowym, jednak najczęściej występuje przed lub po nim. Różnica
miedzy punktem końcowym i punktem równoważnikowym nazywa się błędem miareczkowania. Przy odpowiednio dobranym wskaźniku błąd ten jest niewielki rzędu
0,05-0,1 %.

W analizie miareczkowej wykorzystywane są reakcje różnego typu, które spełniają następujące warunki:
• reakcja pomiędzy oznaczaną substancją powinna zachodzić bardzo szybko,
• reakcja pomiędzy oznaczaną substancją powinna przebiegać stechiometrycznie,
zgodnie z równaniem reakcji,
• titrant nie może wchodzić w reakcje z innymi substancjami obecnymi w roztworze,
• musi być odpowiedni wskaźnik (lub inna metoda instrumentalna) umożliwiający dokładne wyznaczenie PK miareczkowania.
Ze względu na typ reakcji będącej podstawą oznaczenia metody miareczkowe dzieli się
następująco:
• alkacymetria – oparta na reakcjach kwas-zasada,
• kompleksometria – oparta na reakcjach tworzenia trwałych, łatwo rozpuszczalnych
związków kompleksowych,
• redoksymetria – oparta na reakcjach utleniania-redukcji,
• precypitometria (analiza strąceniowa) – oparta na reakcjach tworzenia się związków
trudnorozpuszczalnych.
Analiza miareczkowa jest metodą prostą. Podczas wykonywania analizy można jednak
popełnić szereg błędów wpływających na efekt końcowy doświadczenia. Poniżej podano
podstawowe wskazówki praktyczne pozwalające zminimalizować błąd oznaczenia.
1. Naczynia miarowe używane podczas analizy powinny być czyste, tak aby woda destylowana spływała równomiernie po ściankach, nie pozostawiając kropel.
2. Przed miareczkowaniem biuretę przemywa się 2-3 razy niewielkimi porcjami roztworu mianowanego. Zapobiega to rozcieńczaniu titranta wodą, pozostającą na ściankach i w końcówce biurety.
3. Biureta powinna być umieszczona w statywie w położeniu dokładnie pionowym.
4. Należy całkowicie usunąć powietrze z końcówki biurety, zastępując je roztworem.
Pozostawienie w rurce powietrza to błąd nawet kilku dziesiątych cm3 przy odczycie
objętości.
5. Roztwór mianowany można wlewać do biurety przez lejek. Należy jednak pamiętać o
wyjęciu lejka zaraz po nalaniu roztworu, aby w czasie miareczkowania dodatkowe
krople titranta nie spływały z niego do biurety.
6. Po napełnieniu i odpowietrzeniu biurety należy ustalić poziom roztworu w biurecie
dokładnie na poziomie kreski zerowej, usuwając nadmiar roztworu przez kran do
podstawionego naczynia. Nie dopełniać biurety w trakcie miareczkowania.
7. Każde miareczkowanie należy zaczynać od poziomu zerowego, co zmniejsza niedokładność odczytu związanego z podziałką.
8. Roztwór z biurety należy dodawać małymi porcjami, nie śpiesząc się. Najczęstszym
błędem miareczkowania jest tzw. przemiareczkowanie, wynikające ze zbyt szybkiego
dozowania titranta, w wyniku czego (i) ostatnia porcja dodana w celu osiągnięcia PK
jest zbyt duża oraz (ii) pewna ilość cieczy pozostaje na ściankach biurety, więc odczytana objętość zużytego roztworu jest większa niż faktyczna. Roztwór mianowany należy dodawać z biurety kroplami.
Uczeń powinien umieć wykonać podstawowe operacje analityczne takie jak przygotowanie roztworu, pipetowanie, miareczkowanie.
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Preparatyka organiczna
W preparatyce związków organicznych bardzo istotna jest umiejętność izolowania
związków w celu otrzymania ich w formie czystej. W tym celu stosuje się różne techniki
separacyjne, zaczynając od najprostszych jak sączenie, czy ekstrakcja lub bardziej złożone jak destylacja z parą wodną, destylacja zwykła czy chromatografia. W niektórych natomiast przypadkach konieczne jest przeprowadzenie prostej reakcji mającej na celu
ułatwienie rozdziału mieszaniny związków. Znakomita większość z nich jest opisana w
szeregu podręczników na temat preparatyki związków organicznych, zawierających
dodatkowo przydatne informacje dotyczące technik separacyjnych, metod identyfikacji,
czy opisu podstawowego sprzętu laboratoryjnego.
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