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Subiectul 1________________________________________________________________ 30 puncte 

 

Permanganometria este un tip de titrimetrie redoxometrică folosită în chimia analitică cantitati-

vă, ce presupune folosirea unei soluții titrante cu permanganat. Este folosită pentru determinarea 

cantității unor compuși reducători dintr-o probă. În permanganometrie se folosește de obicei o 

soluție de permanganat de potasiu care se standardizează cu acid oxalic. 

 

Determinarea cantitativă a ionilor Fe2+ dintr-o soluție de sulfat mixt de amoniu și Fe(II) 

 

Metoda stă la baza determinării rapide a conținutului în fier a aliajelor, minereurilor și silicați-

lor. Principiul metodei constă în determinarea conținutului de ioni Fe2+ al unei probe ca urmare a 

titrării acesteia cu o soluție de permanganat de potasiu KMnO4  de concentrație cunoscută  până 

la culoarea roz pal persistent. 

Lucrare practică 

Pe masa de lucru se găsesc: 

- două probe  identice, proba 1 și proba 2, care conțin fiecare câte 5 mL  soluție de sulfat mixt 

de amoniu și Fe(II); 

- soluție KMnO4 de concentrație molară 0,02M și factorul F= 1,0970;      

- soluție H2SO4 de concentrație procentuală 20%. 

 

Mod de lucru 

1. Folosind 3-4 mL soluție KMnO4 clătește biureta și pregătește-o pentru titrare utilizând paha-

rul Erlenmeyer neetichetat de pe masa de lucru. 

2. Umple biureta cu soluția de permanganat de potasiu și adu la semn soluția de titrant.            

3. Acidulează proba 1 de titrat adăugând 15 mL soluție H2SO4 20% . Agită! 

4. Titrează cu grijă, adăugând în picătură soluția de titrant în proba de analizat, agitând con-

stant, până la culoarea roz pal persistent. Volumul corespunzător de titrant este considerat 

volumul de echivalență. 

5. Notează volumul de echivalență în Tabel. 

6. Se procedează identic și pentru proba a 2-a. 
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Cerințe: 

1. Scrie ecuația reacției chimice ce are loc la titrare și stabilește coeficienții stoechiometrici. 

2. Calculează masa de ioni Fe2+, exprimată în grame, ce se găsește în proba titrată folosind vo-

lumul acceptat pentru titrare. 

3. Cunoscând că în stare solidă sulfatul mixt de amoniu și Fe(II) se găsește sub formă de crista-

lohidrat , sarea Mohr, cu un conținut de 27,55% apă de cristalizare, determină formula chi-

mică a acestuia și calculează  masa de sare, exprimată în grame, luată în lucru. 

 

Se dau următoarele mase atomice rotunjite:  H-1, N-14, O-16, S-32, K-39, Mn-55, Fe-56 
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