
Kvalitativní a kvantitativní stanovení salinity

Obor: 3M

Úkol:

Stanovte celkovou salinitu vzorku a pomocí důkazových reakcí identifikujte ionty přítomné ve 
výluhu.

Konduktometrie

Konduktometrie je metoda určující množství iontů v roztoku na základě jeho vodivosti. Jednotkou 
vodivosti (G) je Siemens [S]. Vodivost je rovna převrácené hodnotě odporu roztoku.

G = 1/R

Měření se provádí konduktometrem vybaveným měřící celou se dvěma elektrodami. Během měření 
musí být elektrody celé ponořeny do měřeného roztoku.

Míra zasolení je dána vodivostí výluhu.

< 30 µS.cm-1 minimální zasolení

30 – 60 µS.cm-1 mírné zasolení

60 – 120 µS.cm-1 střední zasolení

> 120 µS.cm-1 vysoké zasolení

Postup

1. Připravte výluh z 10 g vzorku v 50 ml 50 % ethanolu. Doba loužení 120 minut.

2. Výluh zfiltrujte.

3. Změřte vodivost filtrátu.

4. Připravte si standardní roztoky NaCl o koncentraci 0,1 M, 0,2 M, 0,5 M, 0,7 M a 1 M.

5. Změřte vodivost těchto roztoků a sestrojte kalibrační křivku.

6. Změřte vodivost neznámého vzorku a pomocí kalibrační křivky určete koncentraci NaCl.



Kvalitativní analýza

Provedeme stanovení přítomností aniontů CO3
2-, HCO3

-, Cl- a SO4
2- a kationtů Ca2+, Mg2+, Fe3+.

Postup

1. Provedeme výluh do destilované vody, louhování provádíme tři minuty,intenzivně 
protřepáváme.

2. Výluh zfiltrujeme.

3. Malou část filtrátu přelijeme do zkumavky, přidáme kapku fenolftaleinu a zahříváme k varu.
Růžové zbarvení je důkazem rozpustných uhličitanů.

4. Po odbarvení roztoku do něj přidáme kapku methyloranže (ne víc!), žluté zbarvení je 
důkazem přítomnosti hydrogenuhličitanů.

5. Další část výluhu okyselíme koncentrovanou HNO3 a přidáme několik kapek 5 % AgNO3. 
Bílý zákal je důkazem přítomnosti chloridů.

6. K další části filtrátu přidáme pár kapek zředěné HCl a 10% roztoku BaCl2. Bílý zákal je 
důkazem přítomnosti síranů.

7. K další části extraktu přidáme kapku roztoku amoniaku a pár kapek šťavelanu amonného. 
Bílá sraženina je důkazem přítomnosti vápenatých iontů.

8. Znovu si připravíme amoniakální roztok extraktu a přidáme k němu dvě kapky 10% roztoku
(NH4)2HPO4. Bílá, jemné krystalická sraženina MgNH4PO4 je důkazem hořčíku.

9. Další část extraktu lehce okyselíme zředěnou HCl a přidáme k němu kapku roztoku KSCN. 
Červené zabarvení je důkazem železa.
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