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Úvod

O pøemnohých sice vìdách, obzvláštì pak o luèbì platí 
ono velmi pravdivé pøísloví: „Uèení bez konání, 

prázdné bubnování“; nebo• nikde uèení tak nedokonalé 
a nepochopitelné není, jako v nauce luèební, 
neprovází-li je praktické konání a zkoušení. 

Karel Slavoj Amerling, 1843

Výbìrové praktikum z klasických metod analýzy je urèeno k prohloubení praktické 
experimentální zruènosti v gravimetrických a volumetrických technikách chemické 
analýzy. Je urèeno pøedevším tìm posluchaèùm, kteøí si chtìjí prakticky vyzkoušet a 
osvojit nìkteré ménì bìžné techniky klasické analytické chemie.

Pøestože v souèasnosti je vìtšina analytických problémù øešena s využitím instrumen-
tálních analytických metod, neztrácí klasické metody analýzy nic na svém významu. Na 
rozdíl od finanènì nároèných instrumentálních technik, jejichž provoz a obsluha navíc 
vyžadují znaèné zaškolení pracovníka, provedení vážkového nebo odmìrného stanovení 
mùže být v mnoha pøípadech výhodnìjší jak z ekonomického, ale i èasového hlediska. 
Dále se klasické techniky stále uplatòují pøi analýzách ménì bìžných analytù nebo 
analýzách, které se provádí jen sporadicky.

Navíc analytický chemik by mìl být, i pøi znalosti a rutinním provádìní instrumentální 
analýzy, schopen provést analýzu klasickým zpùsobem, nebo• ta stále patøí k základùm 
jeho oboru.

Vážková analýza

Vážková analýza neboli gravimetrie (z lat. gravis = tìžký, øec. metrein = mìøit) zahrnuje 
všechny analytické techniky, pøi nichž se z mìøení hmotnosti nebo jejích zmìn stanovuje 
kvantitativní složení vzorku. Vážková analýza patøí k nejstarším kvantitativním 
analytickým technikám. Jako zajímavost lze uvést, že vážková analýza založená na vzniku 
a vážení nerozpustných sraženin byla rozvinuta na poèátku 19. století, a to bez znalosti 
správného chemického složení tìchto sraženin a stechiometrie reakcí. Gravimetrické 
faktory byly v té dobì stanovovány experimentálnì, na základì srážení známé hmotnosti 
èistého analytu – tedy dnešní terminologií s využitím externích standardù.

Pøesto, že pro svoji èasovou nároènost patøí v praxi k již velmi málo využívaným 
technikám, jedná se o techniku s velikou pøedností – vážková analýza je jednou z mála 
analytických technik pøímo založených na základních jednotkách soustavy SI (hmota 
a látkové množství). Pøi analýze se manipuluje s celým množstvím analytu a nikoliv jen 
s nìjakou jeho pomìrnou èástí. Vážková analýza je pro svoji vysokou pøesnost 
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v souèasnosti stále používána jako jedna z technik pøi validaci nových analytických 
postupù nebo pøi kontrole standardních referenèních materiálù.

Z vážkové analýzy byly do praktika zahrnuty celkem tøi úlohy. První je vážkové 
stanovení železa ve formì oxidu železitého (úloha 1), sloužící k procvièení klasické 
techniky, vèetnì filtrace papírovým filtrem a jeho následným zpopelnìním. Další úlohou 
je elektrogravimetrické stanovení mìdi (úloha 10/�), pøi níž se vylouèení stanovované 
látky dosáhne elektrickým proudem pøímo na platinovou elektrodu. V tomto pøípadì se 
tedy váží pøímo samotný analyt. Tøetím gravimetrickým stanovením je stanovení zinku 
(úloha 10/�), pøi nìmž se zinek sráží jako fosforeènan zineènato-amonný, který se zachytí 
na filtraèním kelímku a následnì váží. Navíc lze fosforeènan zineènato-amonný snadno 
žíháním pøevést na difosforeènan zineènatý, rovnìž vhodný pro vážkové stanovení. Lze 
tak pøi jednom stanovení získat dva výsledky.

Odmìrná analýza

Odmìrná analýza neboli volumetrie (lat. volumen = objem; název titrace je odvozen 
z franc. titre = hodnota) je analytická technika, v níž se kvantitativní složení vzorku 
stanovuje na základì zmìn objemu roztoku èinidla o známé koncentraci, které reaguje 
stechiometricky s analytem. Odmìrná analýza se objevila na poèátku 19. století, ale 
protože na rozdíl od gravimetrie vyžadovala hlubší a pøesnìjší znalost stechiometrie, 
termodynamiky a chemických rovnováh, došlo k jejímu rozšíøení až na pøelomu 
19. a 20. století. Nejvìtšího rozkvìtu dosáhla odmìrná analýza v první polovinì 
20. století. Pro široký rozsah analytù, schopnost stanovení nìkolika analytù vedle sebe, 
jednoduché provedení a možnost provádìní sériových analýz, byla odmìrná analýza po 
dlouhou dobu nejpoužívanìjší analytickou technikou. Dosud zùstává v používání u celé 
øady stanovení.

Odmìrná stanovení vybraná pro praktikum zahrnují všechny typy volumetrických 
analýz. Na stanovení smìsi kyseliny sírové a kyseliny fosforeèné (úloha 4) je 
demonstrován vhodný výbìr acidobazických indikátorù, umožòující tak stanovení dvou 
látek vedle sebe. Acidobazické stanovení molární hmotnosti uhlièitanu nerozpustného ve 
vodì (úloha 5) je ukázkou využití retitrace (zpìtné titrace).

Ze srážecích titrací bylo vybráno ménì bìžné stanovení zinku titrací 
hexakyanoželeznatanem draselným (úloha 6), a to jak pøímým, tak nepøímým zpùsobem.

Možnost využití chelatometrie ke stanovení složek farmaceutických preparátù je 
demonstrována stanovením oxidu zineènatého v zinkové masti (úloha 7).

Z oxidaènì-redukèních titrací je zaøazena bromátometrie (úloha 8), jodometrie 
(úloha 10/�) a zajímavé reduktometrické stanovení smìsi manganistanu a dichromanu 
vedle sebe (úloha 9).

Koneènì je zaøazeno i komplexometrické stanovení zinku v pøítomnosti mìdi 
(úloha 10/�), jejíž rušící vliv se odstraní maskováním thiomoèovinou.

Praktikum z klasických metod analýzy



Praktikum z klasických metod analýzy 3

Návody k úlohám

Úloha 1. Stanovení železa ve formì oxidu železitého

Pøi vážkovém stanovení železa se železité ionty nejèastìji srážejí amoniakem jako 
hydroxid železitý. Protože tato slouèenina nemá definované složení, pøevádí se žíháním na 
oxid železitý konstantního složení. Hydroxid železitý je typická amorfní slouèenina, která 
snadno tvoøí koloidní roztok. Aby se jeho tvorbì zabránilo, provádí se srážení za horka 
v pøítomnosti elektrolytu – chloridu amonného. Pøi promývání je pak nutno chloridové 
ionty peèlivì vymýt, jinak by se pøi žíhání tvoøil tìkavý chlorid železitý a došlo by ke 
ztrátám. Žíhání se provádí pøi teplotì asi 1000 °C, kdy vzniklý oxid železitý již není 
hygroskopický a ještì neprobíhá redukce na oxid železnato-železitý

Je-li v analyzovaném vzorku železo pøítomno ve formì železnatých iontù, neprobíhalo by 
srážení železa amoniakem kvantitativnì. Proto se pøed srážením provede oxidace 
pøípadných železnatých iontù zahøátím vzorku s kyselinou dusiènou.

Reagencie

• zøedìný amoniak (1:3) NH3

• konc. kyselina dusièná HNO3

• 30% roztok chloridu amonného NH Cl4

Provedení

Roztok vzorku v 50 ml odmìrné baòce se doplní po rysku a dùkladnì promíchá. Z takto 
pøipraveného vzorku se do vhodnì veliké kádinky odpipetuje 10,00 ml vzorku a zøedí se 
vodou na 100 až 150 ml. Pøidají se asi 2 ml 30% roztoku chloridu amonného a roztok se 
zahøeje témìø k varu; následnì se pøidá asi 1 ml koncentrované kyseliny dusièné. Poté se 
sráží zøedìným amoniakem, který se pøidává z pipety po kapkách za stálého míchání tak 
dlouho, až je amoniaku mírný nadbytek (po vyfouknutí je nad roztokem v kádince zøetelnì 
cítit). Sraženina hydroxidu železitého se nechá sednout a èirá kapalina nad sraženinou se 
zfiltruje kvantitativním filtrem Filtrak è. 389. Sraženina v kádince se promyje dekantací 
horkou vodou a poté se kvantitativnì pøevede na filtr. Sraženina na filtru se dále promývá 
horkou vodou, dokud odtékající filtrát dává reakci na chloridové ionty s roztokem 
dusiènanu støíbrného. Filtr s promytou sraženinou se sbalí a vloží do porcelánového 
žíhacího kelímku (pøedem vyžíhaného za stejných podmínek do konstantní hmotnosti). 
Filtr se opatrnì vysuší, spálí na plynovém kahanu a vyžíhá do konstantní hmotnosti 
v muflové pícce pøi druhém stupni po dobu pùl hodiny.

24332 OO4 FeO6 Fe +¾®¾
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Výsledek 

Vyvážené množství oxidu železitého se pomocí gravimetrického faktoru pøepoèítá na 
procentuální obsah železa v pùvodním vzorku.

–3 
Úloha 2. Pøíprava a standardizace 0,5 mol dm odmìrného 

roztoku kyseliny chlorovodíkové

Z praktických dùvodù se jako odmìrný roztok pro acidimetrická stanovení používá 
nejèastìji kyselina chlorovodíková. Koncentrovanou kyselinu chlorovodíkovou o vysoké 
èistotì lze snadno získat, vznikající chloridy jsou rozpustné ve vodì a kyselina je i ve 
zøedìném roztoku stálá.

Odmìrný roztok kyseliny chlorovodíkové se pøipravuje øedìním vypoèítaného množství 
koncentrované kyseliny chlorovodíkové destilovanou vodou. Protože nelze pøipravit 
roztok o pøesné koncentraci, je tøeba stanovit titr tohoto odmìrného roztoku. Jako základní 
látka se obvykle používá dekahydrát tetraboritanu sodného, který ve vodném roztoku 
podléhá hydrolýze podle rovnice

Uvolnìné hydroxidové ionty jsou pøi titraci neutralizovány kyselinou chlorovodíkovou.

Reagencie

• 35% kyselina chlorovodíková HCl
• pevný tetraboritan sodný Na B O .10 H O2 4 7 2

• roztok methylové èervenì

Provedení

Z údaje o koncentraci na zásobní lahvi s koncentrovanou kyselinou chlorovodíkovou se 
vypoèítá množství potøebné k pøípravì 1 litru odmìrného roztoku kyseliny 

–3chlorovodíkové o koncentraci 0,5 mol dm . Vypoèítané množství koncentrované kyseliny 
chlorovodíkové se v digestoøi odmìøí odmìrným válcem, spláchne se do odmìrné baòky
o objemu 1 litru a doplní vodou po rysku. Po dokonalém promíchání se pøipravený 
odmìrný roztok pøelije do zásobní lahve.

Ke stanovení titru se odváží asi 2 g tetraboritanu sodného pøesnì, spláchne se do titraèní 
baòky a zøedí se vodou na celkový objem asi 50 ml. Po rozpuštìní tetraboritanu sodného 
(pøípadnì za tepla) se pøidá nìkolik kapek methylové èervenì a titruje se pøipraveným 
odmìrným roztokem kyseliny chlorovodíkové byretou objemu 25 ml do prvního 
èerveného zabarvení.

–
332

–2
74 2 OHBO4 HO7 HOB +¾®¾+
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–3 
Úloha 3. Pøíprava a standardizace 0,5 mol dm odmìrného 

roztoku hydroxidu sodného

Pøi pøípravì odmìrných roztokù pro alkalimetrická stanovení se nejèastìji používá 
hydroxid sodný. Jelikož i nejèistší substance obsahují malá množství síranù, chloridù, 
uhlièitanù a vody, nelze pøipravit roztok o pøesné koncentraci pouze navážením substance. 
Kromì toho se obvykle používají odmìrné roztoky hydroxidù prosté uhlièitanù. 
Nejèastìji se vychází z koncentrovaného 44% roztoku hydroxidu sodného, ve kterém je 
uhlièitan sodný takøka nerozpustný. Po odfiltrování vylouèeného uhlièitanu sodného se 
z èiré kapaliny naøedìním destilovanou vodou prostou oxidu uhlièitého pøipraví odmìrný 
roztok hydroxidu sodného o požadované koncentraci.

Vzhledem k výše uvedeným skuteènostem je tøeba stanovit titr pøipraveného odmìrného 
roztoku hydroxidu sodného. Jako základní látka se nejèastìji používá dihydrát kyseliny 
š•avelové. 

Pøestože kyselina š•avelová ve vodných roztocích disociuje ve dvou stupních, nelze pro 
malou hodnotu pomìru disociaèních konstant K /K  titrovat tuto kyselinu oddìlenì ve a1 a2

dvou stupních. Obvykle se jako indikátor volí methylová oranž. Pøed bodem ekvivalence 
se pro zøetelný pøechod indikátoru k roztoku v titraèní baòce pøidává 20% roztok chloridu 
vápenatého, který z kyseliny š•avelové uvolní úplnì disociovanou kyselinu chloro-
vodíkovou podle rovnice

Reagencie

• 44% roztok hydroxidu sodného NaOH
• pevný dihydrát kyseliny š•avelové (COOH) .2 H O2 2

• 20% roztok chloridu vápenatého CaCl2

• roztok methylové oranže

Provedení

Vypoèítá se množství 44% roztoku hydroxidu sodného potøebné k pøípravì 1 litru 
–3odmìrného roztoku tohoto hydroxidu o koncentraci 0,5 mol dm . Vypoèítané množství 

44% roztoku hydroxidu sodného se v digestoøi odmìøí odmìrným válcem, spláchne se do 
odmìrné baòky objemu 1 litru a doplní vodou po rysku. Po dokonalém promíchání se 
pøipravený odmìrný roztok pøelije do zásobní lahve.

Praktikum z klasických metod analýzy

O2 H(COO)Na2 NaOH(COOH) 2222 +¾®¾+

–
2

–2
2 2 Cl2 HCa(COO)2 Cl2 Ca(COOH) ++¾®¾++ ++
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Ke stanovení titru se odváží asi 0,6 g dihydrátu kyseliny š•avelové pøesnì, spláchne se do 
titraèní baòky a zøedí se vodou na celkový objem asi 50 ml. Po rozpuštìní kyseliny 
(rozpouštìní probíhá velmi pomalu, roztok je možno zahøát) se pøidá nìkolik kapek 
methylové oranže a titruje se pøipraveným odmìrným roztokem hydroxidu sodného 
z byrety objemu 25 ml. Pøed bodem ekvivalence se pøidá 10 ml 20% roztoku chloridu 
vápenatého a dotitruje se do žlutého zabarvení indikátoru.

Úloha 4. Stanovení smìsi kyseliny sírové a kyseliny fosforeèné

Kyselina sírová je silná kyselina, kterou lze titrovat pouze pøímo do druhého disociaèního 
–2stupnì (K  = 1,2·10 ). Pøi její titraci silnou zásadou dochází k tvorbì její neutrálnì a2

reagujících soli, a proto pøi titraci mùžeme použít kterýkoliv acidobazický indikátor, 
–2 –3neníli roztok zkoumané kyseliny zøedìnìjší než 1·10  mol dm . 

Kyselina fosforeèná je trojsytná kyselina, jejímž disociaèním stupòùm pøísluší konstanty 
–3 –8 –13K  = 7,5·10 , K  = 6,2·10  a K  = 4,8·10 . Protože hodnota K  je pøíliš malá, mùže se ve a1 a2 a3 a3

vodném prostøedí tato kyselina titrovat jako dvojsytná. Hodnota titraèního exponentu 
v prvním stupni je pT  = 4,4; a v tom pøípadì je v ekvivalenci v titrovaném roztoku 1

pøítomen disociovaný dihydrogenfosforeènan sodný. To znamená, že kyselinu 
fosforeènou lze titrovat též jako jednosytnou s použitím methylové oranže jako 
indikátoru. Titruje-li se kyselina fosforeèná jako dvojsytná, je hodnota pT  = 9,3; v tomto 2

pøípadì je v ekvivalenci v titrovaném roztoku pøítomen disociovaný hydrogenfosforeènan 
sodný a jako indikátor lze použít fenolftaleinu. K potlaèení hydrolýzy pøítomného 
hydrogenfosforeènanu sodného se pøidává pevný chlorid sodný, pak je pøechod indikátoru 
výraznìjší a pøípadná chyba stanovení nižší.

Výše uvedených skuteèností lze využít pøi stanovení smìsi kyseliny sírové a kyseliny 
fosforeèné. Pøi titraci vzorku za použití methylové oranže jako indikátoru je kyselina 
sírová ztitrována do obou disociaèních stupòù, zatímco kyselina fosforeèná jen do prvního 
disociaèního stupnì.

Pøi titraci vzorku za použití fenolftaleinu jako indikátoru jsou obì kyseliny ztitrovány do 
druhého disociaèního stupnì.

Z rozdílù spotøeb prvního a druhého stanovení lze tedy vypoèítat obsah kyseliny 
fosforeèné a ze znalosti celkové spotøeby v prvním stanovení i obsah kyseliny sírové.

Praktikum z klasických metod analýzy

O HPONaH NaOHPOH

O2 HSONa2 NaOHSOH

24243

24242
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Reagencie 
–3 • 0,5 mol dm odmìrný roztok hydroxidu sodného NaOH

• roztok methylové oranže
• roztok fenolftaleinu
• pevný chlorid sodný NaCl

Provedení

Do titraèní baòky se odpipetuje 10,00 ml vzorku, zøedí se vodou asi na 50 ml a pøidají se 
dvì až tøi kapky roztoku methylové oranže. Titruje se z byrety 25 ml odmìrným roztokem 
hydroxidu sodného do žlutého zbarvení roztoku. 

Druhé stanovení se provede obdobným zpùsobem s použitím fenolftaleinu jako 
indikátoru, do titraèní baòky se navíc pøidá pevný chlorid sodný v takovém množství, aby 
se vytvoøil jeho nasycený roztok. Titruje se do sytì èerveného zabarvení roztoku.

Výsledek

Ze získaných spotøeb titraèního èinidla se vypoèítá procentuální obsah kyseliny sírové a 
kyseliny fosforeèné ve vzorku.

Úloha 5. Stanovení molární hmotnosti uhlièitanu nerozpustného 

ve vodì

Uhlièitany nerozpustné ve vodì (obvykle uhlièitany kovù alkalických zemin) lze stanovit 
tak, že se vzorek rozpustí ve známém množství odmìrného roztoku kyseliny 
chlorovodíkové a její nezreagované množství se stanoví retitrací odmìrným roztokem 
hydroxidu sodného na methylovou oranž jako indikátor. Odmìrného roztoku kyseliny 
chlorovodíkové se pøidává vždy asi o jednu ètvrtinu více, než je tøeba k rozpuštìní 
uhlièitanu. Za pøedpokladu, že se jedná o stoprocentní uhlièitan, lze ze získaných výsledkù 
stanovit jeho molární hmotnost

Reagencie
–3 • 0,5 mol dm odmìrný roztok kyseliny chlorovodíkové HCl
–3 • 0,5 mol dm odmìrný roztok hydroxidu sodného NaOH

• roztok methylové oranže

Provedení

Odváží se asi 0,5 g vzorku uhlièitanu pøesnì, pøevede se do titraèní baòky a z byrety se 
pøidá pøesnì 25,00 ml odmìrného roztoku kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 

–30,5 mol dm . Smìs v titraèní baòce se krátce povaøí, aby se všechen pevný vzorek 
rozpustil. 

Praktikum z klasických metod analýzy
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Vzniklý roztok se zøedí vodou na celkový objem 50 ml, pøidají se dvì až tøi kapky 
roztoku methylové oranže a nezreagované množství kyseliny chlorovodíkové se retitruje  

–3odmìrným roztokem hydroxidu sodného o koncentraci 0,5 mol dm  z byrety 25 ml. 
Titruje se do žlutého  zbarvení indikátoru.

Výsledek

Ze získaných výsledkù se vypoèítá molární hmotnost stanovovaného uhlièitanu. 

Úloha 6. Stanovení zinku titrací hexakyanoželeznatanem 

draselným 

Pøi titraci zineènatých iontù odmìrným roztokem hexakyanoželeznatanu draselného 
(ferrokyanidu) vzniká podvojná sùl hexakyanoželeznatan zineènato-draselný.

Vznikající hexakyanoželeznatan zineènato-draselný se zprvu vyluèuje ve formì gelu, 
teprve pozdìji vypadává ve formì sraženiny. Vypadávání sraženiny lze urychlit 
pøídavkem elektrolytu (síranu amonného) nebo zvýšenou teplotou. Výhodné je i nepøímé 
stanovení pøidáním nadbytku odmìrného roztoku hexakyanoželeznatanu draselného ke 
vzorku a následná retitrace odmìrným roztokem zinku. 

Jako indikátor se obvykle používá difenylamin. K titrovanému roztoku se pøidá malé 
množství hexakyanoželezitanu draselného (který nesráží zineènaté ionty) a indikátor 
v tomto prostøedí vykazuje modro-fialové zbarvení. Pøi pøídavku nadbytku 
hexakyanoželeznatanu (za bodem ekvivalence) dojde ke snížení oxidaènì-redukèního 

III IIpotenciálu dvojice K [Fe (CN) ]/K [Fe (CN) ] a vymizení modro-fialového zabarvení 3 6 4 6

difenylaminu.

Reagencie
–3• 0,025 mol dm  odmìrný roztok hexakyanoželeznatanu draselného K [Fe(CN) ]4 6

Odmìrný roztok se pøipraví pøesným odvážením 10,557 g trihydrátu hexakyanoželeznatanu draselného 
K [Fe(CN) ].3H O, po pøevedení do odmìrné baòky o objemu 1 litr se pøidá 0,2 g uhlièitanu sodného a baòka se 4 6 2

doplní po rysku. Roztok se uchovává v tmavé lahvi. Trihydrát hexakyanoželeznatanu draselného se pøipraví 
pøekrystalováním preparátu èistoty p. a. a uchováním v prostøedí 70 % relativní vlhkosti v exsikátoru nad 
nasyceným roztokem chloridu draselného a sacharózy.

• 1% roztok hexakyanoželezitanu draselného K [Fe(CN) ]3 6

Uchovává se v tmavé lahvi, spotøebuje se nejdéle do 5 dnù.
–3• 0,05 mol dm  odmìrný roztok síranu zineènatého ZnSO4

Odmìrný roztok se pøipraví pøesným odvážením 3,269 g zinku p.a. a jeho rozpuštìním v nadbytku zøedìné 
kyseliny sírové (1:1) pøímo v odmìrné baòce objemu 1 litr, roztok se po rozpuštìní doplní na 1 litr vodou.

• 1% roztok difenylaminu
Roztok se pøipraví rozpuštìním 1 g difenylaminu ve 100 ml konc. kyseliny sírové.

Praktikum z klasických metod analýzy

++ +¾®¾+ 6 K])([Fe(C N)Z nK 3 Zn][Fe(C N)2 K 2632
2

64
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–3• 1,5 mol dm  roztok kyseliny sírové H SO2 4

• pevný síran amonný (NH ) SO4 2 4

Provedení 

o� Pøímá titrace pøi 60 C
–3Do titraèní baòky se odpipetuje 10,00 ml vzorku, pøidá se 40 ml 1,5 mol dm  roztoku 

 okyseliny sírové a asi 1 g pevného síranu amonného. Roztok se ohøeje na teplotu 60 C, 
pøidají se 4 kapky 1% roztoku hexakyanoželezitanu draselného a 2 kapky roztoku 
difenylaminu a roztok se titruje odmìrným roztokem hexakyanoželeznatanu draselného 
z byrety 25 ml. Pøibližnì 0,5 ml pøed ekvivalenèním bodem dojde ke zmìnì zbarvení 
indikátoru z modro-fialového na bílo-zelené;jedná se o falešný ekvivalenèní bod, barva 
indikátoru se po nìkolika sekundách vrátí zpìt na modro-fialovou. Dále je tøeba pøidávat 
titraèní èinidlo po kapkách. Skuteèné bílo-zelené zbarvení bodu ekvivalence je stálé 
nejménì 30 sekund.

� Retitrace pøi laboratorní teplotì
–3Do titraèní baòky se odpipetuje 10,00 ml vzorku, pøidá se 40 ml 1,5 mol dm  roztoku 

kyseliny sírové a asi 1 g pevného síranu amonného. Dále se pøidají 4 kapky 1% roztoku 
hexakyanoželezitanu draselného a 2 kapky roztoku difenylaminu a koneènì pomalu a za 
stálého intenzivního míchání 25,00 ml odmìrného roztoku hexakyanoželeznatanu 
draselného. Roztok se nechá asi 2 minuty ustát a nadbytek odmìrného roztoku 
hexakyanoželeznatanu se retitruje odmìrným roztokem síranu zineènatého z byrety 
25 ml, až se barva indikátoru zmìní z bílo-zelené do modro-fialové. 

Výsledek

Ze získaných výsledkù se vypoèítá procentuální obsah zinku ve vzorku.

Úloha 7. Stanovení zinku v zinkové masti

Komplexometrické (chelatometrické) titrace byly do analytické chemie zavedeny kolem 
roku 1949 Geroldem Schwarzenbachem. Hlavním zástupcem titraèních èinidel se stala 
disodná sùl ethylendiammintetraoctovoé kyseliny, oznaèovaná jako nejvýznamnìjší látka 
analytické chemie ve 20. století. Komplexometrické titrace se vyznaèují celou øadou 
výhod, napø. lze titrovat velmi zøedìné roztoky, stanovit rychle a jednoduše øadu kovù, 
jejichž stanovení jinými metodami by bylo komplikované apod.
 Zinek tvoøí s EDTA velmi stabilní komplex (log K  = 16,5), a to i ve slabì kyselém ZnY

prostøedí, takže jej lze pøímo titrovat již pøi pH > 4. Jako indikátor se používá vedle 
Eriochrom èerni T také xylenolová oranž.

Praktikum z klasických metod analýzy
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Zinková mast je dermatologický pøípravek užívaný zejména k podpùrné léèbì pøi 
hojení ran. Obsah hlavní léèivé složky, jíž je oxid zineènatý, který má adstringentní 
úèinek, lze provést po pøevedení zinku do roztoku (rozkladem s kyselinou 
chlorovodíkovou) chelatometrickou titrací.

Reagencie

• kyselina chlorovodíková
70 g 35% HCl se zøedí na 100 ml.

–3 • 0,05 mol dm odmìrný roztok EDTA
• pevný urotropin
• xylenolová oranž

Smìs s NaNO  v pomìru l:100.3

Provedení

Do 250 ml kuželové baòky se odváží 0,2 g masti pøesnì. Pøidá se 5,0 ml kyseliny 
chlorovodíkové, do hrdla baòky se vloží malá nálevka a smìs se krátce povaøí, až se vrstva 
masti vyjasní. Po vyjmutí a opláchnutí nálevky z hrdla baòky se pøidá 100,0 ml vody, dále 
xylenolová oranž a tolik pevného urotropinu až se roztok zbarví fialovo-rùžovì. Po 

–3pøidání dalších 2 g urotropinu se roztok titruje 0,05 mol dm  odmìrným roztokem EDTA 
do zmìny fialovo-rùžového zbarvení na žluté.

Výsledek

Ze získaných spotøeb odmìrného roztoku se vypoèítá procentuální zastoupení zinku 
(vyjádøeného jako ZnO a Zn) ve vzorku.

Úloha 8. Bromátometrické stanovení kyseliny askorbové

Bromátometrická stanovení mají dùležité místo zejména v organické analýze. V kyselém 
prostøedí uvolòuje bromiènan reakcí s bromidem elementární brom

Uvolnìný brom mùže reagovat s celou øadou organických látek. Kyselina askorbová 
(vitamin C) podléhá reakci

Praktikum z klasických metod analýzy

O3 H3 Br6 H5 BrBrO 22
–
3 +¾®¾++ +-
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K titrovanému roztoku se jako indikátor pøidává methylová oranž nebo methylová 
èerveò, které nadbyteèný elementární brom rozrušuje a roztok se odbarví. Tento typ 
indikace je ireversibilní, proto je tøeba titrovat za intenzivního míchání.

Tímto zpùsobem lze stanovit obsah kyseliny askorbové v léèivých pøípravcích, 
napøíklad v tabletách Celaskonu (lékopisnou metodou je však mnohem pøesnìjší 
jodometrické stanovení).

Reagencie
–3 • 0,05 mol dm odmìrný roztok bromiènanu draselného KBrO3

Vzhledem k tomu, že bromiènan draselný je základní látkou, pøipraví se odmìrný roztok pøímo navážením 
opøekrystalovaného bromiènanu draselného vysušeného pøi 150 až 180 C. Navažuje se 8,3501 g  bromiènanu 

draselného, který se v odmìrné baòce doplní vodou na objem 1 litr.
–3• 4 mol dm  roztok kyseliny chlorovodíkové HCl

• pevný bromid draselný KBr
• roztok methylové oranže

Provedení

Tableta léèivého pøípravku, pøesnì odvážená, se v titraèní baòce rozpustí v pøibližnì 50 ml 
vody (pøípadný zákal je zpùsoben pomocnými látkami z tablety). Dále se pøidá asi 
0,5 g pevného bromidu draselného. Po jeho rozpuštìní se pøidá 10 ml kyseliny 
chlorovodíkové a nìkolik kapek methylové oranže. Titruje se z 25 ml byrety odmìrným 
roztokem bromiènanu draselného, až se roztok právì odbarví.

Výsledek

Ze získaných spotøeb se vypoèítá obsah kyseliny askorbové ve vzorku v miligramech a 
procentech vztažených na váhu tablety.

Praktikum z klasických metod analýzy
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Úloha 9. Reduktometrické stanovení smìsi manganistanu a 

dichromanu

Pro reduktometrické stanovení smìsi manganistanu a dichromanu byla navržena  
následující metoda. V prvním kroku se manganistan redukuje odmìrným roztokem 
kyseliny š•avelové za katalýzy manganatých iontù

Bod ekvivalence je indikován zmìnou zbarvení roztoku z hnìdo-èervené (barva smìsi 
manganistanu s dichromanem) do žluté (barva samotného dichromanu).

Ve druhém stupni je zbylý dichroman redukován odmìrným roztokem železnatých iontù 
na chromitou sùl 

K indikaci bodu ekvivalence je v tomto pøípadì používán indikátor difenylamin.

Reagencie
–3• 0,05 mol dm  odmìrný roztok kyseliny š•avelové (COOH)2

Protože kyselina š•avelová je základní látkou, lze tento roztok pøipravit pøesným odvážením 6,3033 g 
dihydrátu kyseliny š•avelové a jeho rozpuštìním v odmìrné baòce o objemu 1 litr.

–3• 0,05 mol dm  odmìrný roztok síranu železnato-amonného Fe(NH ) (SO ) .6H O4 2 4 2 2

Pøesto, že síran železnato-amonný má dostateènì velikou molekulovou hmotnost, bývají jeho preparáty 
zneèištìny izomorfními podvojnými sírany hoøeènatými, manganatými pøípadnì zineènatými. Doporuèuje se 
tedy standardizace pøipraveného odmìrného roztoku, napø. manganometricky.

• zøedìná kyselina sírová (1:1) H SO2 4
–3• 0,025 mol dm  roztok síranu manganatého MnSO4

• konc. kyselina fosforeèná H PO3 4

• 1% roztok difenylaminu
Roztok se pøipraví rozpuštìním 1 g difenylaminu ve 100 ml  konc. kyseliny sírové.

Provedení

Do titraèní baòky se odpipetuje 10,00 ml vzorku, pøidá se 10 ml kyseliny sírové a 2 ml 
roztoku síranu manganatého. Roztok se zøedí vodou na celkový objem 100 ml a ihned se 
titruje odmìrným roztokem kyseliny š•avelové až se barva smìsi zmìní z hnìdo-èervené 
do žluté.

Poté se pøidá 5 ml konc. kyseliny fosforeèné a titruje se odmìrným roztokem síranu 
železnato-amonného. Pøed koncem titrace (když je titrovaný roztok slabì zelený) se 
pøidají 3–4 kapky difenylaminu. Roztok se zbarví temnì modøe a dále se titruje za velmi 
intensivního míchání do temnì zelené barvy (pøechod je velmi pozvolný).

Praktikum z klasických metod analýzy

O8 H10 CO2 Mn6 H5 (COOH)2 MnO 22
2

2
–
4 ++¾®¾++ ++

O7 H6 Fe2 Cr14 H6 FeOCr 2
332–2

72 ++¾®¾++ ++++
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Výsledek

Ze získaných spotøeb se vypoèítá zastoupení manganistanu draselného a dichromanu 
–1draselného ve vzorku (v mg ml ).

Úloha 10. Rozbor mosazi

Mosaz je slitina zinku a mìdi, pøípadnì i dalších kovù. Stanovení obou hlavních složek 
mosazi lze provést po jejich pøevedení do roztoku rozkladem s kyselinou dusiènou. 
Stanovení mìdi se provede elektrogravimetricky a zároveò jodometricky. Stanovení zinku 
pak gravimetricky, srážením s hydrogenfosforeènanem amonným, a zároveò 
komplexometrickou titrací. Získají se tak vždy dva výsledky: pøesným, ale pracným 
gravimetrickým stanovením a ménì pøesným, ale rychlým stanovením titraèním.

Rozklad vzorku mosazi se provede nejlépe za horka s koncentrovanou kyselinou 
dusiènou, kdy se složky slitiny pøevedou na pøíslušné dusiènany.

Elektrogravimetrické stanovení mìdi je založeno na skuteènosti, že vhodnou 
elektrochemickou reakcí se stanovovaná látka vyluèuje jako tuhý film na inertní 
elektrodì. Z rozdílu hmotnosti elektrody pøed a po elektrolýze lze snadno stanovit 
množství látky.

Jodometrické stanovení mìïnatých solí je založeno na reakci, kdy v neutrálním nebo 
slabì kyselém prostøedí reagují mìïnaté ionty s jodidem za uvolnìní ekvivalentního 
množství jódu a vzniku nerozpustného jodidu mìïného

Pøestože je reakce reversibilní, probíhá za vhodných podmínek zcela kvantitativnì zleva 
doprava. Rovnováhu reakce je tedy nutno posunout smìrem doprava dostateèným 
pøebytkem jodidových iontù a udržovat slabì kyselou reakci prostøedí (kyselina 
chlorovodíková však stanovení ruší). Uvolnìný jód se titruje odmìrným roztokem 
thiosíranu sodného s použitím škrobového roztoku jako indikátoru. 

Gravimetrické stanovení zinku se provádí srážením zineènatých iontù hydrogen-
fosforeènanem amonným v pøítomnosti amonných solí. Z neutrálních roztokù se pak 
zineènaté ionty srážejí jako bílá krystalická sraženina fosforeènanu zineènato-amonného. 
Ten lze po vysušení použít k vážkovému stanovení. Navíc lze fosforeènan zineènato-
amonný snadno žíháním pøevést na difosforeènan zineènatý, rovnìž vhodný pro vážkové 
stanovení

Lze tak pøi jednom stanovení získat dva výsledky.
Komplexometrické stanovení zinku v pøítomnosti mìdi je umožnìno po odstínìní mìdi 

thiomoèovinou; pak lze zinek stanovit pøímou titrací EDTA na xylenolovou oranž.

Praktikum z klasických metod analýzy

2
–2 I2 CuI4 I2 Cu +¾®¾++

OH2 NHOPZnPO2 ZnNH 2372244 ++¾®¾
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Reagencie

� •  konc. kyselina dusièná HNO3
–3 � • 1,5 mol dm roztok kyseliny sírové H SO2 4

• ethanol
–3� • 0,1 mol dm  odmìrný roztok thiosíranu sodného Na S O2 2 3

 • pevný jodid draselný KI
–3 • 2 mol dm  roztok kyseliny sírové H SO2 4

 • roztok škrobu
� • 10% a 1% roztok hydrogenfosforeènanu amonného (NH ) HPO4 2 4

• zøedìný amoniak (1:1) NH3

• 30% roztok chloridu amonného NH Cl4

• ethanol
–3� • 0,05 mol dm  odmìrný roztok EDTA

• xylenolová oranž 
Smìs s NaNO  v pomìru 1:100.3

Provedení

� Rozklad vzorku

Vzorek mosazi o hmotnosti okolo 1,5 g se odváží na analytických vahách pøesnì. 
Následnì se provede jeho rozklad za horka v asi 10 ml konc. kyseliny dusièné v malé 
kádince. Rozložený vzorek se naøedí na objem 50 ml vodou a kvantitativnì pøevede pøes 
kvantitativní filtr Filtrak è. 390 do 100 ml odmìrné baòky a doplní se vodou po rysku.

� Elektrogravimetrické stanovení mìdi

Do 150 ml kádinky se odpipetuje 10,00 ml vzorku, pøidá se 5 ml kyseliny sírové a 90 ml 
ovody. Obsah kádinky se ohøeje na 50 C a kádinka se vloží do elektrolyzéru. Fischerova 

sí•ková platinová elektroda (pøedem vysušená v sušárnì do konstantní hmotnosti a 
zvážená) se upevní do držáku elektrod jako katoda (ke svorce oznaèené èerveným minus). 
Do držáku pro anodu se upevní platinová spirála. Poté se elektrody ponoøí do roztoku tak, 
aby katoda vyènívala asi 0,5 cm nad hladinu roztoku. 

Pøepínaè POLE CHANGER se pøepne do polohy èervené minus. Po zapnutí hlavního 
vypínaèe MAIN SWITCH se pøepínaè topení HEATING nastaví do polohy III. Elektrolytický 
proud se nastaví pøepínaèem ELECTROLYSING CURRENT na hodnotu 1 A (pøíslušné napìtí 
èiní pøibližnì 2~4V) a elektrolýza se provádí po dobu asi 30 minut. 

Poté se katoda ponoøí hloubìji do roztoku a pokraèuje se v elektrolýze po dobu 15 minut 
(první kontrola kvantitativního vylouèení mìdi z roztoku na elektrodu). Následnì se 

• 5% roztok thiomoèoviny
• 10% roztok urotropinu 

Praktikum z klasických metod analýzy
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provede druhá zkouška na kvantitativní vylouèení veškeré mìdi z roztoku (odebere se 
jedna kapka roztoku a provede se reakce s hexakyanoželeznatanem draselným). 

Když je mìï zcela vylouèena, elektrody se vyjmou z roztoku (teprve poté se vypne 
proud). Elektrody se opláchnou vodou, ethanolem a katoda se vysuší v sušárnì pøi 110 ºC 
do konstantní hmotnosti.

� Jodometrické stanovení mìdi

Do jodometrické baòky se odpipetuje 5,00 ml vzorku, pøidá se 5 ml kyseliny sírové 
a 2 g pevného jodidu draselného. Po naøedìní vodou na objem asi 100 ml se baòka uzavøe a 
ponechá 5 minut stát. Poté se vyjme zabroušená zátka, opláchne se spolu se stìnami baòky 
vodou ze støièky a roztok v baòce se ihned titruje odmìrným roztokem thiosíranu sodného, 
až roztok zesvìtlá. Pak se pøidá 5 ml roztoku škrobu a dotitruje se do odbarvení.

� Gravimetrické stanovení zinku  

Do vhodnì veliké kádinky se odpipetuje 10,00 ml vzorku a zøedí se vodou na 150 až 
200 ml. Pøidá se 10 až 20 ml 30% roztoku chloridu amonného. Poté se za stálého míchání 
pøidává amoniak, až se vznikající sraženina hydroxidu mìïnatého rozpustí na pøíslušný 
aminkomplex. Následnì se roztok zahøeje skoro k varu a pøidává se po kapkách asi 10 ml 
10% roztoku hydrogenfosforeènanu amonného. Po vysrážení se roztok ještì asi 15 minut 
zahøívá a po vychladnutí se nechá delší dobu stát (nejlépe pøes noc). Roztok se zfiltruje 
filtraèním kelímkem pøedem vyžíhaným do konstantní hmotnosti. Sraženina se na filtr 
splachuje a na filtru promývá 1% roztokem hydrogensfosforeènanu amonného, poté 
studenou vodou a nakonec nìkolika mililitry ethanolu. Sraženina se nejprve vysuší do 

okonstantní hmotnosti pøi 110 C v sušárnì a váží se jako ZnNH PO . Poté se kelímek 4 4
ovyžíhá do konstantní hmotnosti v elektrické muflové pícce pøi 850 C (první stupeò) a váží 

se jako Zn P O . Po zvážení se filtraèní kelímky vyèistí jejich zahøátím k varu ve zøedìné 2 2 7

kyselinì chlorovodíkové (1:1) a následným prosátím vodou.

� Komplexometrické stanovení zinku

Do titraèní baòky se odpipetuje 5,00 ml vzorku, zøedí se 100 ml vody. Po kapkách se 
pøidává 5% roztok thiomoèoviny až do vymizení modrého zbarvení, naèež se pøidají ještì 
2 ml 5% roztoku thiomoèoviny navíc. Po pøidání xylenolové oranže se roztok neutralizuje 
pøidáváním 10% roztoku urotropinu až do vzniku èervenofialového zbarvení komplexu 
zinek–xylenolová oranž. Titruje se odmìrným roztokem EDTA do citrónovì žlutého 
zabarvení indikátoru.

Výsledek

Ze získaných vyvážek a spotøeb titraèních èinidel se vypoèítá složení analyzovaného 
vzorku mosazi v procentech.

Praktikum z klasických metod analýzy
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Tabulky

Molární hmotnosti

–1látka M, g mol

(COOH) .2 H O 126,0662 2

C H O  (kyselina askorbová) 176,1266 8 6

Cu 63,546
Fe 55,847
Fe O 159,6882 3

HCl 36,461
H PO 97,9953 4

H SO 98,0792 4

KMnO 158,0344
1K(SbO)(C H O ) /  H O 333,9304 4 6 · 2 2

K Cr O 294,1852 2 7

K [Fe(CN) ].3H O 422,3924 6 2

Na B O .10 H O 381,3722 4 7 2

NaOH 39,997
Sb 121,750
Sb O 291,5002 3

Zn 65,390
ZnNH PO 178,4004 4

ZnO 81,390
Zn P O 304,7202 2 7

Hustoty vodných roztokù

–3látka w r, g cm

HCl 35% 1,180
NaOH 44% 1,468
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