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Úvod do semináře. Předmět analytické chemie, metody analytické chemie. Výpočty v analytické 

chemii. 

4.10.2010 Gybot Kvalitativní analýza kationtů, typy činidel, skupinové reakce kationtů. 

18.10.2010 Gybot Reakce aniontů. Laboratorní cvičení: Praktické určení neznámého kationtu. 

1.11.2010 Gybot Laboratorní cvičení: Analýza solí. 

15.11.2010 Gybot Beseda s chemikem 

29.11.2010 Gybot Instrumentální analýza. 

13.12.2010 Gybot Test výpočty a kvalitativní analýza. Úvod do práce na KACH Přf UK 

3.1.2011 Přf UK 1. LP na PřfUK 

17.1.2011 Přf UK 1. LP na PřfUK 

7.2.2011 Přf UK 1. LP na PřfUK 
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21.2.2011 Přf UK 1. LP na PřfUK 

7.3.2011 Gybot Prezentace úloh z PřfUK, vyhodnocení práce na Přf UK. Odměrná analýza. 

28.3.2011 Gybot Acidobazické a redoxní titrace. Titrační křivka. 

11.4.2011 Gybot Laboratorní cvičení – Stanovení faktoru NaOH a následné stanovení kyseliny octové v octě. 

2.5.2011 Gybot Laboratorní cvičení – Stanovení vitamínu C jodometricky. 

30.5.2011 Gybot 
Odměrná analýza komplexotvorná. Laboratorní cvičení: Chelátometrické stanovení Zn v zinkové 

masti. 

13.6.2011 Gybot Opakování odměrné analýzy. Test – odměrná analýza. 

 

1. Úvod do analytické chemie 

Z aplikovaných chemických disciplín má v průmyslu, ve vědeckém výzkumu a 

v běžných oblastech života důležitý význam analytická chemie. Analytická chemie je věda, 

zabývající se zkoumáním chemického složení látek. Řecké slovo analysis znamená rozbor, 

rozklad. Moderní analytická chemie sehrává základní úlohu v získávání údajů pro kontrolu a 

řízení různých výrobků a výrobních procesů (potravinářství, chemický průmysl, farmakologie, 

…), v monitorování životního prostředí, v klinické medicíně, v chemickém a fyzikálním 

výzkumu. 

Dnešní analytická chemie se zabývá teorií a praktickým využitím chemických, 

fyzikálních a fyzikálně chemických metod ke zjišťování složení látek a určení obsahu 

jednotlivých složek přítomných v látce. Dělí se na kvalitativní a kvantitativní analytickou 

chemii. Úkolem analýzy je dokázat jednotlivé složky, tedy provést důkaz a určit množství 

složek , tedy provést stanovení. 

Kvalitativní analýzou se dokazují složky zkoumané látky, tj určuje se, z kterých prvků, 

iontů, funkčních skupin je zkoumaná látka složena. 

Kvantitativní analýzou se stanovuje množství složek, přítomných v látce. 
 Analytická chemie je nutnou součástí vývoje chemie. Již v nejstarších dobách byly látky poznávány, 

analyzovány podle svého vzhledu. Ve starověku dovedli určovat některé látky podle jejich hustot, např. obsah 

zlata a stříbra ve vzájemné litině. Později se při hodnocení surovin, v hutnictví a při zkoumání drahých kovů 

dělaly zkoušky založené na pozorování změn pří žíhání a tavení vzorků. V počátcích vědecké chemie R. Boyle 

(1627-1691) využíval k poznávání látek různých přírodních extraktů, například i lakmusu.M.V. Lomonosov 

položil základy kvantitativní analytické chemie, když kovy srážel alkalickými hydroxidy. Kvalitativní 

sirovodíkový systém (různé kovy různě vytváří se sulfanem různé sraženiny) vytvořili Bergman a Fresenius. 

Začátkem 20. století se začala využívat organická činidla k určení látek. Z fyzikálních metod měla velký 

význam spektrální analýza, založená Kirchhoffem a Bunsenem (1885). Spektrální analýza umožnila objev 

některých prvků (Rb, Cs,…) a zkoumání sluneční atmosféry.Významným přínosem byla polarografie založená 

Heyrovským (1922). V analytické chemii kvalitativní se vyvinula skupinová činidla a činidla k selektivnímu 

důkazu složek.  

Současná analytická laboratoř vzdáleně připomíná minulost, kdy analytik vystačil s dobrými vahami, 

čistými chemikáliemi a dostatkem chemického nádobí. Moderní přístroje čekají na vzorky a vydávají 

zpracované výsledky v počítačové formě.  

 Při velké rozmanitosti vzorků a  postupů je třeba jisté zkušenosti k tomu, aby byl pro 

každou analýzu zvolen vhodný postup a použity vhodné metody. Metody analytické chemie 

dělíme na klasické (chemické) a instrumentální. 

Při chemických metodách využíváme známé typy chemických reakcí: 

a) Srážecí – působením dvou složek vznikne málo rozpustná sloučenina (sraženina). Jsou to 

nejužívanější reakce v kvalitativní analytické chemii. Smícháme-li dva roztoky dojde ke 
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vzniku sraženiny, pokud obsahují dostatek vhodného kationtu , resp. aniontu. Ty spolu 

vytvoří sraženinu. Protože ale neexistuje zcela nerozpustná látka přejde část sraženiny do 

roztoku ve formě iontů (u látek málo rozpustných jen nepatrná část a v roztoku je velmi 

malá koncentrace iontů). Mezi sraženinou a nasyceným roztokem (tedy ionty) se 

ustanovuje rovnováha, např: BaSO4 (s)   Ba
2+

 + SO4
2-

 (rozp. BaSO4). Rovnováha nad 

sraženinou se popisuje součinem rozpustnosti Ks (konstantní při dané teplotě), který 

udává součin koncentrací iontů umocněných na jejich počet v molekule, např. 

Ks(BaSO4) = [Ba
2+

]  [SO4
2-

] = 1,O8  10
-10

 při 25
0
C. 

Čím je součin rozpustnosti menší, tím je sůl méně rozpustná, má menší rozpustnost. Není ostrá 

hranice mezi rozpustnými a nerozpustnými látkami, přibližná charakteristika vypadá takto: 

Dusičnany Rozpustné  

Chloridy Rozpustné Výjimka AgCl, Hg2Cl2, PbCl2 

Sírany rozpustné Výjimka CaSO4, SrSO4, BaSO4, HgSO4, Hg2SO4, PbSO4, Ag2SO4 

Hydroxidy nerozpustné Výjimka alkalických kovů, Sr(OH)2, Ba(OH)2 

Uhličitany nerozpustné Výjimka alkalických kovů 

Sulfidy nerozpustné Výjimka alkalických kovů, kovů alkalických zemin 

b) Komplexotvorné – reaguje centrální ion, schopný přijmout elektrony s částicemi – 

ligandy – které mají alespoň jeden elektronový pár (Cl
-
, OH

-
, H2O,..), kterým vytvářejí 

koordinačně kovalentní vazbu. Vzniká komplexní částice – tzv. komplexon, označujeme 

je hranatými závorkami. Stabilitu komplexu vyjadřuje konstanta stability Kk, čím je větší, 

tím je komplex stabilnější. Například pro komplex vznikající reakcí 

Ag
+
 + 2 NH3  [Ag(NH3)2]

+
, je Kk = [ [Ag(NH3)2]

+
 ]/ [Ag

+
 ]  [NH3]

2
 

c) Redoxní – dochází ke změně oxidačního čísla. Při oxidaci jedné látky dochází 

k současné redukci látky jiné. Schopnost částice se oxidovat, nebo redukovat (tj. afinitu 

k elektronům) udává elektrodový potenciál. Systém s nižším elektrodovým potenciálem 

se snadněji oxiduje a je tedy redukčním činidlem. Systémy s vysokým elektrodovým 

potenciálem jsou oxidačními činidly. V tabulce jsou uvedeny  hodnoty standardních 

elektrodových potenciálů některých systémů: 

Dílčí oxidačně redukční reakce E
0
(V) 

Zn
2+

 + 2e
-
  Zn - 0,76 

Fe
2+

 + 2e
-
  Fe - 0,44 

I2 + 2e
-
  2I

-
 + 0,54 

Fe
3+

 + e
-
  Fe

2+
 + 0,77 

MnO4
-
 + 8H

+
 + 5e

-
  Mn

2+
 + 4H2O + 1,51 

d) Acidobazické – reakce kyseliny a zásady. Velmi důležitá skupina reakcí především pro 

kvantitativní analytickou chemii, kde bude podrobněji zmíněna. 

e) Reakce s organickými činidly – v kvalitativní analytické chemii často selektivní činidla. 

V kvantitativní analýze jsou nejdůležitější cheláty (viz chelatometrie). 

Klasické metody chemické analýzy jsou založeny na chemické reakci určované látky 

s činidlem. Při kvalitativní analýze se určovaná látka dokazuje vznikem charakteristického 

zbarvení roztoku, vznikem sraženiny, zákalu, fluorescence či plynného produktu. Mezi tradiční 

metody kvantitativní analýza patří vážková analýza (gravimetrie) a odměrná analýza 

(volumetrie, nebo-li titrace). 

Klasické metody jsou sice na ústupu, ale stále se používají protože mají tato pozitiva:  

 Jsou jednoduché, v provedení i zaškolení pracovníka.  

 Instrumentální a ekonomická nenáročnost. Vyplatí se pro zřídka prováděné analýzy. 
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 Validace nových instrumentálních technik (především gravimetrie). 

Instrumentální metody (rychlé, citlivé, selektivní) dělíme podle fyzikálně- chemické podstaty: 

a) optické (spektrální, spektroskopické)  založeny na interakci vzorku 

s elektromagnetickým zářením. Při interrakci buď nedochází k výměně energie mezi 

látkou a zářením (polarimetrie – měření optické otáčivosti, refraktometrie – měření 

indexu lomu), nebo dochází k výměně energie. To jsou pak metody emisní, založené na 

měření záření vysílaného (emitovaného) vzorkem, nebo absorpční, které měří, jak vzorek 

látky záření pohlcuje (využívá se záření různých vlnových délek). 

b) elektrochemické  studují jak závisí elektrochemické chování roztoků na jejich složení a 

koncentraci. Do analyzovaného roztoku jsou ponořeny elektrody. Měřícím přístrojem 

sledujeme některou z elektrických veličin (proud, napětí, vodivost, náboj). Při 

potenciometrii je článek v rovnovážném stavu a měříme napětí mezi dvěma elektrodami, 

z nichž potenciál jedné závisí na koncentraci sledované látky. Při voltametrii a 

polarografii prochází článkem elektrický proud, ale koncentrace se elektrolýzou 

prakticky nemění. Ze závislosti velikosti proudu na napětí usuzujeme na druh a obsah 

sledované složky. Konduktometrie měří vodivost roztoků.  

c) separační  chromatografie, extrakce, elektroforéza, hmotnostní spektrometrie. 

d) radiochemické  měříme radioaktivního záření vysílané látkou. 

V tabulce je uvedeno procento nově publikovaných metod daného typu v daném období: 

 titrace gravimetrie spektrofotometrie separace elektrochemie 

1940 – 1950 32% 25% 37% 1% 5% 

1960 – 1970 4% 5% 42% 12% 9% 

1990 – 2000 0% 2% 28% 37% 16% 

V dnešní době se nové metody v oblasti titrační analýzy prakticky nepublikují, v oblasti 

separačních technik je objevů nejvíce.  

V analytické chemii (zvláště v kvantitativní) je nutné ovládat výpočty koncentrací roztoků, 

ředění a směšování roztoků, výpočty z rovnic a jejich vyčíslování. Složení roztoků vyjadřujeme 

pomocí 

a) procentuálního zastoupení (hmotnostní zlomek) w = (msložky/mcelé směsi)  100% 

b) molární (látková) koncentrace c = nsložky/Vroztoku). Látkové množství lze vypočítat 

z z hmotnosti látky jako n = m/M 

Úkoly: 

1.1 Napiš vztah pro součin rozpustnosti sulfidu arsenitého, jodidu olovnatého a chloridu 

stříbrného 

1.2 Vyčísli následující chemické rovnice: 

a) chlorečnan draselný + jodid draselný + kyselina sírová , vzniká síran draselný + chlorid 

draselný + jod + voda 

b) kyselina bromovodíková + manganistan draselný, vzniká brom + bromid manganatý + 

bromid draselný + voda 

c) bromidový anion + dichromanový anion + oxoniový kation, vzniká brom + chromitý 

kation + voda. 

1.3 spočítej následující příklady na složení roztoků: 

a) Ze 45 g dusičnanu sodného připravíme 3 % roztok. Kolik gramů tohoto roztoku 

dostaneme? (1500g) 

b) Je třeba připravit 5 litrů roztoku CuSO4, který obsahuje 10% CuSO4. K dispozici je 

krystalický síran měďnatý CuSO4∙5H2O. Kolik krystalického síranu je třeba na 
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přípravu roztoku? Hustota roztoku je 1,107 g/cm
3
. M (CuSO4) = 159,64g/mol, 

M(CuSO4∙5H2O) = 249,72g/mol (865,8g) 

c) Máme připravit 1 litr roztoku, který obsahuje 1 mg Fe v 1ml roztoku. Kolik gramů 

Mohrovy soli Fe(NH4)2(SO4)2∙6H2O musíte navážit? (7, 023g) 

d) V 0,5 dm
3 
vodného roztoku NaOH je 80 g NaOH. Vypočítejte molární koncentraci 

hydroxidu sodného v roztoku. Mr(NaOH) = 40. (4 mol/l) 

e) Vypočítejte procentualitu roztoku kyseliny dusičné, který je 5,62M, přičemž jeho 

hustota je 1,18g/ml. Molární hmotnost kyseliny je 63g/mol. (30%) 

f) Určete látkovou koncentraci 5 procentního roztoku sody, jehož hustota je 

1,O5 g∙cm
-3

a hmotnost 1 molu sody je 106g. (0,5M) 

g) Vypočítejte, kolik ml 0,1M roztoku FeCl3 je možné připravit rozpuštěním 648,84 g 

této látky ve vodě. M (FeCl3) = 162,21g/mol.(40000) 

h) Kolik gramů 7 % roztoku CaCl2 je nutno přidat k 175 g 2% CaCl2 roztoku aby 

vznikl 5% roztok CaCl2?(262,5g) 

i) Kolik vody použiji na přípravu 200g 10% vodného roztoku HCl z 36% roztoku 

HCl? (144,4g) 

j) 100 gramů 24% roztoku se odpařením vody zahustí na 60% roztok. Kolik gramů 

vody se odpařilo? (60g) 

k) Máme smísit 250 ml 2M roztoku, 450 ml 3M a 500ml 8M roztoku. Jaká bude 

látková koncentrace výsledného roztoku? (4,875M) 

1.4. Spočítej následující příklady na výpočty z rovnic 

a) Kolik gramů rtuti a kolik litrů kyslíku (za normálních podmínek) vznikne ze 108g 

HgO? (100,8g, 5,6l) 

b) Kolik ml 20% HCl je zapotřebí k reakci 2g zinkus kyselinou? (10,2ml) 

c) Kolik molů vody vznikne při redukci 200 gramů CuO vodíkem? (2,5 mol) 

d) Rozpustí se všechen oxid měďnatý při rozpouštění 20 g CuO v roztoku, který 

obsahuje 21 gramů H2SO4? (ne) 

e) K roztoku, který obsahuje 10g H2SO4 bylo přidáno 9g NaOH. Jakou reakci bude 

mít výsledný roztok? (zásaditá) 

f) 11ml 0,08M H2SO4 bylo zneutralizováno 8,8 ml roztoku KOH. Vypočítejte 

molární a procentuální koncentraci tohoto roztoku. Hustota roztoku KOH je 

1,01g/cm
3
. (0,2M, 1,1%) 

g) Do 500ml 2% roztoku Bi(NO3)3 , hustota 1,02g/cm
3
 , bylo zavedeno 1000ml 

sulfanu. Zreagoval všechen dusičnan? Kolik gramů sulfidu s vysráželo? (ano, 

6,63g)  

h) Přesně 0,1M roztoky NaOH a H2SO4 se smísí v objemovém poměru 1:3. Kolik 

gramů NaHSO4 bude po smíchání ve 100ml roztoku? Jaká bude molární 

koncentrace vzniklého NaHSO4 a jakou molární koncentraci bude mít nadbytečná 

kyselina sírová?(0,3g, 0,025M, 0,05M) 

2. Chemikálie, reakce a laboratorní technika 

Chemikálie 

V chemické laboratoři se využívají chemikálie pevné (uschovány v prachovnicích), kapalné 

(uschovány v reagenčních lahvích) a plynné (uschovány v ocelových lahvích pod tlakem). 
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Pevné chemikálie mohou být krystalické, bezvodé, práškové, granulované, kusové. Dle 

přípravy srážený, tavený, žíhaný. 

Podle čistoty je dělíme na technické a čisté. Mezi technickou čistotu patří chemikálie surové 

(sur., crudum), technické (techn., technicum) obsahující až 10% nečistot a čištěné (čištěný, 

purum) obsahující až 1% nečistot. Mezi čisté chemikálie patří chemikálie čisté (č., 

purissinum), které obsahují málo znečišťujících látek, ale ty jsou dokazatelné, dále chemikálie 

pro analýzu (p.a., pro analysi) obsahující ne běžně zjistitelné znečišťující látky a chemikálie 

chemicky čisté (ch.č., purissinum speciale). Stupeň čistoty určuje výrazně i cenu chemikálie. 

Pro běžné preparační účely se používají chemikálie technické, nebo čisté, analytický chemik 

často potřebuje chemikálie větší čistoty.  

Vážení 

Vážení je důležité ve vážkové analýze i při přípravě roztoků. V laboratoři 

využíváme podle klasického dělení technické váhy (mezi ně patří váhy 

laboratorní), předvážky a analytické váhy. V současnosti je však na trhu řada 

elektronických vah s různou přesností, proto se nedá přesně vymezit rozdíl 

mezi předvážkami a analytickými vahami.  

Lékárnické váhy jsou poměrně velmi přesné a v poslední době neprávem 

opomíjené. Vážení na nich je trošku zdlouhavější a náročné na plnění 

pravidel. Váhy musí mít ostré hrany na ose vahadla a břitech nesoucích misky. 

Váhy se musí pomocí libely, nebo olovničky upravit do vodorovné polohy. 

Aretace = zajišťování vah se využívá při přenášení vah, přidávání závaží. Váhy vždy 

odaretováváme pomalu. Závaží (hlavně menší) bereme pinzetou a klademe ho do středu misky. 

Chemikálie dáváme na váženky, lodičky, nebo improvizovaně na papír (na levou misku pro 

praváka). 

Klasické byly založené na principu páky. Výchylky vahadla jsou projekčním zařízením na 

stupnici. Závaží jsou přidávána poloautomaticky otáčením ovladačů. Stupnice je prosvětlená a 

odečítáme na ní s přesností desetin mg. Analytické váhy mají být umístěny mimo laboratoř, ve 

váhovně, upevněné, aby je nerušily otřesy. Dnes se používají elektronické analytické váhy. 

Zahřívání 

Zahřívání chemických látek můžeme  provádět nad kahanem, nebo využijeme lázeň (vodní do 

100
o
C, olejovou, nebo pískovou), topné hnízdo, nebo elektrickou pec. 

Kahany dle konstrukce rozdělujeme na Bunsenův, Tecluho a Mékerův. U každého se dá 

regulovat přístup vzduchu, který podporuje hoření. Při otevřeném přístupu vzduchu dochází 

k dokonalému spalování topného plynu (většinou zemní plyn), plamen se nazývá nesvítivý, 

resp.oxidační. Nejvyšší teplotu (až okolo 1500
 o
C) má ve vyšších partiích plamene. Zavřeme-li 

přístup vzduchu do kahanu, nedochází k dokonalému spalování, plamen se nazývá redukční, 

nebo také svítivý. 

Analytické reakce 

Reakce využívané v analytické chemii by měly splňovat některé podmínky. Reakce musí být 

provázena postřehnutelnou změnou (vznik sraženiny, změna zbarvení), reakce musí být snadno 
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proveditelná a musí probíhat dostatečně rychle (reakční rychlost je definována například jako 

změna koncentrace látky za čas).  

 Reakce, jichž k důkazu užíváme, rozlišujeme na reakce selektivní (skupinové) a 

specifické. Selektivními reakcemi dokazuji jen omezenou skupinu látek. Reakce, které dovolují 

důkaz jen jediné složky (iontu) analyzovaného vzorku nazýváme specifické, například 

dimethylglyoxim reaguje  v slabě amoniakálním prostředí červeně pouze s niklem. 

 Mez dokazatelnosti je nejmenší koncentrace (mezní zředění látky ve vzorku), které lze 

ještě dokázat. Mez dokazatelnosti ovlivňuje způsob provedení reakce. Reakce se podle objemu 

zkoumaného roztoku mohou provádět v kapkovací destičce (0,03ml), v mikrozkumavce 

(0,1ml), v malé zkumavce (1ml), v běžné zkumavce (5ml), nebo pod mikroskopem (0,01ml) 

3. Úvod do kvalitativní analýzy 

Před provedením vlastní analýzy neznámého vzorku je potřeba provést odběr vzorku 

(většinou se odebírá k analýze jen část celku, která má být reprezentativní a mít shodné složení 

jako analyzovaný vzorek). Zájemce o odběr vzorků odkazuji na podrobnější literaturu. 

 Dále se někdy mohou provádět předběžné zkoušky - stav (kapalný, pevný), vzhled, 

barva, zápach, pevné vzorky prohlížíme lupou (krystal., amorf.), zkouším rozpustnost v H2O 

(studené, teplé - zjišťuji reakci rozt.). U roztoků sledujeme (pravé, koloidní, zakalené, 

filtrujeme - sledujeme zákal), část roztoku odpaříme (sledujeme zbytek) a sledujeme reakci 

odparku (kys., zás., neutr.). 

 V kvalitativní analýze se látky obvykle dokazují v roztoku, a to citlivými reakcemi 

s anorganickými, nebo organickými látkami.Využíváme většinou nejprve reakce skupinové – 

těmi omezíme okruh možných látek a poté specifické, kterými dokážeme právě jednu látku. 

 Chemické látky se dělí na anorganické a organické. Analýza těchto látek se od sebe 

odlišuje. U organických látek dokazujeme které prvky a v jakém poměru molekula obsahuje (tj. empirický 

vzorec), stanovujeme charakteristické fyzikální konstanty a zjišťujeme reakcemi, které funkční skupiny 

molekula obsahuje. U anorganických látek nedokazujeme chemické prvky a sloučeniny, ale 

kationty a anionty. Většina anorganických látek má iontovou strukturu  a v roztoku disociují na 

ionty. Obsahuje-li tedy voda rozpuštěný síran měďnatý dokazujeme síranový anion a kation 

měďnatý , resp.tetraaquaměďnatý. Ionty se většinou dokazují srážecími reakcemi, při nichž 

vznikají sraženiny, nebo komplexotvorné, při nichž vznikají sloučeniny výrazně zbarvené. 

Kvalitativní analýzu anorganických látek můžeme rozdělit na anlýzu kationtů a analýzu 

aniontů. Kationty rozdělíme pomocí HCl, NH4OH, H2S do pěti skupin. Anionty rozdělíme 

pomocí BaCl2, AgNO3 do tří skupin. 
 Dnes se provádí převážně analýza roztoků. Dříve se však prováděla často analýza na suché cestě, 

spočívající například v zkoušce na dřevěném uhlí, v barvení plamene vzorkem, nebo v žíhání látky. Při zkoušca 

na dřevěném uhlí uděláme v kusu dřevěného uhlí důlek, do kterého vložíme zkoumaný vzorek. Vedle zapálíme 

kahan, ze kterého pomocí dmuchavky zavádíme plamen. Vzorek dmucháním žíháme a pozorujeme. Látka se 

zahřívá, případně reaguje s dřev. uhlím. Z oxidů kovů (PbO,Ag2O,CuO) se vyredukuje čistý kov. Zjišťuji, jestli: 

látka hoří (pokud ano, jde asi o org. látku), zda látka těká (amonné soli, slouč.rtuti a arsenu), zda vzniká bílý 

dým (amonné slouč.), zda se látka taví  a tuhne ve sklovinu (alkalické boritany, fosforečnany), zda látka 

vybuchuje (dusičnany, dusitany, chlorečnany, chloritany ). Sleduji také, zda vzniká nálet, vznikající tím, že se 

část látky vypaří a zůstane na uhlí). Podle jeho barvy - hnědočervený až do černa - CuO, CdO, Fe2O3 , žlutý až 

zelený - Cr2O3, Bi2O3, PbO, SnO, za horka žlutý, za chladu bílý – ZnO, bílý - SnO2, Al2O3, Sb2O3. 

 Při zkoušce v plameni namočíme platinový drát v koncentrované HCl a vyžíháme v oxidační části 

plamene. Drát žíháme tak dlouho, až kyselina přestane barvit plamen. Pak se drátem dotkneme vzorku a dáme 

ho k patě plamene. Pozorujeme barvu plamene. Soli s Li - karmínově červené, Na – žluté, K - fialové (dost 
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často znečištěn sodnými solemi, pozorujeme přes modré kobaltové sklo, který pohltí žluté zbarvení), Ca - 

cihlově červené, Sr - intenzívně (šarlatově) červené, Ba – žlutozelené, Cu – zelené. 

4. Analýza kationtů 

 Při důkazu kationtů se používají nejprve skupinová činidla. Ty srážejí celou skupinu 

kationtů. Kationty se tak mohou dělit do jednotlivých tříd (viz systematický postup dělení 

kationtů). Například kationty I.třídy se srážejí (tj. vytváří sraženinu) kyselinou 

chlorovodíkovou. Mezi skupinová činidla srážících celou skupinu kationtů patří kyselina 

chlorovodíková (HCl, 18%), kyselina sírová (H2SO4), sulfan (H2S), hydroxid alkalického kovu 

(NaOH, KOH, 20%), amoniak (NH3, konc.) jodid draselný (KI, 10%), uhličitan alkalického 

kovu (Na2CO3, K2CO3), chroman draselný (K2CrO4) a hydrogenfosforečnan alkalického kovu 

(Na2HPO4, K2HPO4). 

Reakce jednotlivých kationtů 

Přehled důležitých reakcí jednotlivých kationtů (vznikají sraženina, jejichž barva je uvedena 

v závorce): 
Ag

+
 

Ag
+
 + Cl

-
 ->  AgCl (bílá sraženina, fotoredukce -> tmavne, rozpouští se v amoniaku) 

Ag
+
 + 2NH3 -> červenohnědý Ag2O, rozpustný v nadbytku na bezbarvý [Ag (NH3)2Cl]  

Ag
+
 + Br

-
 -> AgBr nažloutlý, rozpustný v NH3  

Ag
+
 + I

-
 ->  AgI žlutý , v NH3 - nerozpustný - zbělá) 

Ag
+
 + OH

-
 ->  AgOH ->  Ag2O(hnědý, rozpustný v koncentrovaném amoniaku a kyselině dusičné)  

Ag
+
 + CO3

2-
  ->  Ag2CO3  (nažloutlý, varem na hnědý Ag2O) 

Ag
+
 + CrO4

2-
  ->  Ag2CrO4  (červenohnědý) 

Ag
+
 + S

2-
  ->  AgS (černý) 

Ag
+
 + [Fe(CN)6  ]

3-
 ->  Ag3[Fe(OH)6]  (červenohnědý) 

Pb
2+

: 

Pb
2+

 + 2 Cl
-
 ->  PbCl2 (bílá sraž. ve studené vodě nerozpustná, ve vroucí vodě rozpustná, rozpustná 

v alkalických hydroxidech na PbO2
2-

) 

Pb
2+

 + S
2-

  ->  PbS ( hnědý až černý ) 

Pb
2+

 + SO4
2-

 ->  PbSO4 ( bílý nerozp. ) 

Pb
2+

 + 2 I
-
  ->  PbI2 ( žlutá sraženina, v nadbytku rozpustná na ->  K2[PbI4]) 

Pb
2+

 + OH
-
 (NH3) ->  Pb(OH)2 (bílá sraženina, v nadbytku hydroxidu rozpustná na [Pb(OH)3]

-
) 

Pb
2+

 + CrO4
2-

 ->  PbCrO4 ( žlutá nerozp. ) 

Pb
2+

 + CO3
2-

 ->  PbCO3 ( bílá sraženina ) 

Cu
2+

 

Cu
2+

  roztok je světle modrý   [ Cu(H2O)4] 
2+

 

Cu
2+

 + S
2-

 ->  CuS  ( hnědočervený ) 

Cu
2+

 + [Fe(CN)6]
4-

 ->  Cu2[Fe(CN)6] (červenohnědý ) ( ferokyanid měďnatý) tzv. " Hatchetova hněď " 

Cu
2+

 + 2OH
-
 ->  Cu(OH)2  ( modrá sraženina - rozp. v amoniaku ) Cu(OH)2 -t-> CuO   ( hnědočerný ) 

Cu
2+

 + NH3 -> nejprve světle modrý hydroxid Cu(OH)2, pak se rozpouští na tmavě modrý [Cu(NH3)4]
2+

 

Cu
2+

 + CO3
2-

 ->  CuCO3 (světle modrý, nerozp.). Ve sutečnosti vzniká směs zásaditých uhličitanů. Varem z ní 

černý CuO. 

Cu
2+

 + I
-
 ->  Cu2I2 (bílá srov.) + I2 ( hnědý) 

Cu
2+

 + CrO4
2-

 ->  CuCrO4 (hnědožlutá sraženina vznikající jen v neutrálním prostředí, snadno rozpustná 

v zředěných kyselinách a amoniaku) 

Cd
2+

 

Cd
2+

 + S
2-

 ->  CdS (žlutý. nerozpustný v sulfidech) 
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Cd
2+

 + OH
-
 (také s NH3) ->  Cd(OH)2 bílá sraženina (rozp v NH3 na [Cd(NH3)4](OH)2), (zahřátím -> CdO 

hnědý) 

Cd
2+

 + CO3
2-

 ->  bílý uhličitan 

Cd
2+

 + CrO4
2-

 ->  CdCrO4 (nažloutlá sraženina, rozpustná v kyselinách a amoniaku) 

Cr
3+

 

roztok je nazelenalý až nafialovělý 

Cr
3+

 + OH
-
 (také NH3)-> Cr(OH)3  (šedozelený ), rozpustný v kyselinách Cr(OH)3 + H3O

+
 ->  chromitá sůl i 

v hydroxidech Cr(OH)3 + OH
-
  ->  [Cr(OH)6]

3-
 

Cr
3+

+ CO3
2-

 -> špinavě zelená sraženina zásaditého hydroxidu 

Fe
3+

  

žlutohnědé roztoky, reagují kysele, hydrolyzují 

Fe
3+

 + [Fe(CN)6]
4-

 ->  Fe4[Fe(CN)6]  (berlínská modř) 

Fe
3+

 + 3SCN
-
 ->  Fe(SCN)3   (krvavě červený) 

Fe
3+

 + 6SCN
-
 ->  [Fe(SCN)6]

3-
  (krvavě červený) 

Fe
3+

 +S
2-

 ->  Fe2S3 (černý) (Pokud použijeme H2S -redukce Fe
3+

 na Fe
2+

 ->  

      vyredukuje se koloidní S - bíložlutá) 

Fe
3+

 + OH
-
 (také s NH3) ->  Fe(OH)3  (rezavá, vločkovitá sraženina, není rozpustná v nadbytku OH

-
) 

Fe
3+

 + fenol ->  červenofialové zbarvení 

Fe
3+

 +I
-
 ->  Fe

2+
+I2 (hnědý zakalený roztok) 

Fe
3+

+ CO3
2-

 -> hnědočervená sraženina zásaditého uhličitanu, varem na hydroxid železitý 

Co
2+

 

roztok je růžový, pevné soli jsou modré 

Co
2+

 + OH
-
 -> nejprve modrá sraženina zásadité soli a hydroxidu, dalším přidáním OH

-
 pak na Co(OH)2  (slabě 

růžový gel ) (sraženina hydroxidu se na vzduchu rychle oxiduje na Co(OH)3 tj  hnědne) 

Co
2+

 + NH3 ->  modré zásadité sole, dalším přidáním OH
-
 pak na [Co(NH3)6]

2+
(hnědozelený až hnědý roztok) 

(platí pokud roztok neobsahuje amonnou sůl) 

Co
2+

 + S
2-

 ->  CoS  (černohnědý) 

Co
2+

 + CO3
2-

 ->  růžovofialový zásaditý uhličitan 

Co
2+

 + dimethylglyoxim ->  tmavěhnědý roztok 

Co
2+

 + CrO4
2-

 -> červenohnědá sraženina zásaditého chromanu CoCrO4  Co(OH)2 (snadno rozpustná 

v amoniaku) 

Ni
2+

 

roztoky jsou zelené, kyselé (hydrolýza) 

Ni
2+

 + OH
-
 ->  Ni(OH)2   (světlezelená objemná sraženina) 

Ni
2+

 + NH3 -> nejprve světlezelená sraženina, která je směsí zásaditých solí a hydroxidů. V nadbytku snadno 

rozpustná na modrofialový roztok [Ni(NH3)6]
2+

 

Ni
2+

 + S
2-

 ->  NiS (černý) 

Ni
2+

 + dimethylglyoxim -> dimethylglyoximát nikelnatý ( červená sraženina) 

Ni
2+

 + CrO4
2-

 -> za tepla hnědá sraženina zásaditých solí, snadno rozpustná v zředěných kyselinách a 

amoniaku. 

Ni
2+

 + CO3
2-

 -> NiCO3 světlezelená sraženina 

Mn
2+

 

roztoky bezbarvé, slabě kyselé (hydrolýza), krystalické soli - růžové 

Mn
2+

 +2OH
-
 ->  Mn(OH)2   (bílý, ale rychle se oxiduje na hnědý MnO(0H)) 

Mn
2+

 + S
2-

 ->  MnS (pleťový, nerozpustný 

Mn
2+

 + CO3
2-

 -> MnCO3 bílá, hnědnoucí sraženina 

Mn
2+

 + NH3 -> neúplně, částečně bílá sraženina Mn(OH)2, na vzduchu hnědne 

Ca
2+

 

[Fe(CN)6]
4-

 +2Ca
2+

 ->  Ca2[Fe(CN)6]  (bílá sraženina) 

Ca
2+

 + SO4
2-

 ->  CaSO4  (bílý)  (při malé koncentraci Ca
2+

 reakce neběží, kyselina musí být koncentrovaná) 

Ca
2+

 + OH
-
 ->  Ca(OH)2  bílá sraženina vznikající jen z koncentrovaných roztoků (v běžné praxi sraženina 

nevzniká). Sraženina vzniká se starším hydroxidem vlivem toho, že starší hydroxid obsahuje uhličitanové ionty. 

Ca
2+

 + CO3
2-

 ->  CaCO3  (bílý) 

Ca
2+

 + 2F
-
 ->  CaF2   (bílý, nerozpustný) 

Ba
2+
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Ba
2+

 + SO4
2-

 -> BaSO4  (bílý, nerozpustný) 

Ba
2+

 + OH
-
 ->  Ba(OH)2  bílá sraženina vznikající jen z koncentrovaných roztoků (v běžné praxi sraženina 

nevzniká). Sraženina vzniká se starším hydroxidem vlivem toho, že starší hydroxid obsahuje uhličitanové ionty. 

Ba
2+

 + CrO4
2-

 ->  BaCrO4  (žlutý) 

Ba
2+

 +(COO)2
2-

 ->  Ba(COO)2  (bílý)    (běží špatně) 

Ba
2+

 + CO3
2-

 ->  BaCO3  (bílý) 

Bi
3+

 

Bi
3+

 + S
2+

 ->  Bi2S3  (černý, nerozpustný) roztok Bi je silně hydrolyzován ->  

   vzniká zákal ( Bi(OH)2,, BiO(OH) ) 

Bi
3+

 + 3 I
-
 ->  BiI3 (hnědá sraženina) -> BiIO(jodid oxid bismutitý, červený ) + HI 

Hg
2+

 

Hg
2+

 + S
2-

    HgS (černý)  (minerál "rumělka" je červený) 

Hg
2+

 + 2I
-
    HgI2 (oranžověčervená sraženina) HgI2 +2KI -> K2 [HgI4]  (bezbarvé Nesslerovo činidlo- 

důkaz amoniaku)  K2[ HgI4] + NH3->  žlutá až hnědá sloučenina 

HgCl2 + NH3->  HgClNH2 (bílý amidchlorid rtuťnatý) 

Hg
2+

 + 2OH
-
 ->  HgO (žlutý, nerozpustný) + H2O, 2HgO -t ->  2Hg + O2  

Hg
2+

 + CrO4
2-

 ->  HgCrO4 (červenohnědý) 

Sn
2+

 

rozpustné, roztoky kyselé, silné redukční vlastnosti 

Sn
2+

  + nerozpustný molybdenan ->  molybdenová modř 

Sn
2+

 + OH
-
 ->  Sn(OH)2  (bílý),  Sn(OH)2 -t ->  SnO  (černý) + H2O, SnO -t ->  SnO2 (bílý), Sn(OH)2 + 2OH

-
 

(pH = 13) ->  [Sn(OH)4]
2-

  (bezbarvý) 

Sn
2+

 + S
2-

 (vysoká koncentrace) ->  SnS (hnědý) 

Sn
4+

 

Sn
4+

 + 2S
2-

 ->  SnS2 (žlutý) (v nadbytku se rozpouští ->  SnS3
2-

) 

Sn
4+

 + OH
-
 ->  Sn(OH)4 (bílá sraženina) (v nadbytku OH

-
 ->  [Sn(OH)2]

2-
  (bezbarvý) 

As
3+

 

2As
3+

 +3S
2-

 ->  As2S3  (žlutý)  (kyselé prostředí)  (nerozpustný v HCl) 

             As2S3 + Na2S ->  AsS3
3-

 (thioarseničnan) 

                           ->  AsS4
3-

 (thioarsenitan) 

As
5+

 

2As
5+

 + 4S
2-

 ->  As2 S3 + S (směs je žlutá) (kyselé prostředí) 

Marshova zkouška: As
5+

 + HCl + Zn ->  AsH3 + ...,   2AsH3  -t ->  2As ("zrcátko") + 3H2 

Sb
3+

: 

typickou vlastností Sb - solí je hydrolýza ->  mléčné zakalení 

Sb
3+

 + 3H2O ->  SbO
+
 (antimonyl barví bíle) + 2H3O

+
 

2Sb
3+

 +3S
2-

 ->  Sb2S3  (oranžový, rozpustný v HCl) Sb2S3 + S
2-

 ->  SbS3
3-

  ->  SbS4
3-

 

Hg2
2+

 

Hg2
2+

 + HCl ->  Hg2Cl2( kalomel )  

Hg2
2+

 + S
2-

  ->  HgS + Hg0 (oboje černé) 

Hg2
2+

 + 2 OH
-
 ->  HgO + Hg0 +H2O 

Hg2
2+

 + 2 I
-
  ->  Hg2I2  ->  K2HgI4 + Hg0 (Hg2I2 se rozpouští v KI ) ( žlutozelená sraž. ) 

Hg2
2+

 + CrO4
2-

  -var->  Hg2CrO4 ( červený ) 

Al
3+

 

 dokazuje se špatně, protože netvoří barevné sloučeniny, reaguje kysele 

Al
3+

 +OH
-
 ->  Al(OH)3  (bílá gelovitá sraženina, amfoterní), Al(OH)3 + H3O

+
 ->  hlinité soli, Al(OH)3 + OH

-
 -> 

[Al(OH)]4
- 
, Al(OH)3 + OH

-
 ->  [Al(OH)]6

3-
 

důkaz alizarinem (barvivo):K roztoku přidáme kapku alizarinu (červený, alkohol. roztok) ->  srážíme hydroxid 

(přidáváme OH
-
)->  Al(OH)3 se červeně vybarví 

Al
3+

 + PO4
3-

 ->  AlPO4  (bílá sraženina) 

Zn
2+

 

Zn
2+

 + OH
-
 ->  Zn(OH)2    (bílá sraženina), Zn(OH)2 + NH3 ->  [Zn(NH3)4](OH)2 

Zn
2+

 + OH
-
(nadbytek) ->  [Zn(OH)4]

2-
 

Zn
2+

 + S
2-

 ->  ZnS  (bílý) 

Zn
2+

 + [Fe(CN)6]
4-

 ->  Zn2[Fe(CN)6] (bílý) 
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Fe
2+

 

roztoky jsou světle zelené, nejsou stabilní, žloutnou, hnědnou (Fe
3+

) 

Fe
2+

 + [Fe(CN)6]
3-

 ->  Fe3[Fe(CN)6]2   (modrý, Turnbullova modř) 

Fe
2+

 +OH
-
  ->  Fe(OH)2  (bílá nebo světle zelená gelovitá sraženina), Fe(OH)2 -oxidace-> Fe(OH)3  (hnědý až 

rezavý) 

Fe
2+

 + S
2-

   -> FeS (černý) 

Mg
2+

 

netvoří barevné sloučeniny, nebarví plamen 

Mg
2+

 + 2OH
-
 ->  Mg(OH)2  (bělavá gelovitá sraženina) (Ani v nadbytku  OH

-
 se nerozpustí) 

Mg
2+

 + magnezon (org. činidlo) + NaOH ->  Mg(OH)2   (modrý) 

Sr
2+

 

plamen barví šarlatově červeně 

Sr
2+

 +(COO)2
2-

 -> Sr(COO)2  (nelze použít kyselinu šťavelovou, šťavelan by se rozpustil) 

Sr
2+

 + SO4
2-

 -t->  SrSO4   (bílý)  (jako SO4
2-

 můžeme použít sádrovou vodu)  (běží velmi pomalu - 

zahřejeme) 

Sr
2+

 +CrO4
2-

 ->  SrCO4  (žlutý)  (v kyselém prostředí neběží ->  vzniká dichroman, který s Sr
2+

 nereaguje) 

Na
+
 

plamen barví žlutě, srážecí reakce jsou málo běžné 

Na
+
 + Zn(UO2)3(CH3COO)8 ->  NaZn(UO2)3(CH3COO)9 .9H2O (žlutá sraž.) (octan uranylozinečnatý) 

(nonahydrát octanu uranylozinečnatosodného) 

K
+
 

plamen barví fialově 

3K
+
 + [Co(NO2)6]

3-
 ->  K3[Co(NO2 )6]  (žlutá sraženina) 

Li
+
 

plamen barví karmínově červeně 

3Li
+
 + PO4

3-
 ->  Li3PO4 (bílý, špatně rozpustný) 

Laboratorní úloha: Určení neznámého kationtu 

 Při důkazu kationtů se používají nejprve skupinová činidla. Ty srážejí celou skupinu 

kationtů. Použij následující činidla k reakcím s kationty: kyselina chlorovodíková (HCl, 18%), 

kyselina sírová (H2SO4), hydroxid alkalického kovu (NaOH, KOH, 20%), amoniak (NH3, 

konc.) jodid draselný (KI, 10%), uhličitan alkalického kovu (Na2CO3, K2CO3), chroman 

draselný (K2CrO4). 

 Proveď reakce s těmito kationty: Ag
+
, Pb

2+
:, Cu

2+
, Cd

2+
, Cr

3+
, Fe

3+
 , Co

2+
, Ni

2+
, Mn

2+
, 

Ca
2+

, Ba
2+

. 

Analytické třídy kationtů, systematický postup dělení kationtů 

 Obsahuje-li vzorek více neznámých kationtů můžeme využít systematický postup dělení 

kationtů. Celý vzorek převedeme do roztoku. K roztoku se přidá činidlo a oddělí se sraženina a 

roztok. Tím jsme oddělili skupinu kationtů srážejících se daným činidlem od skupiny kationtů, 

které dané činidlo nesráží. Poté k oddělenému roztoku a rozpuštěné sraženině přidáme další 

činidlo opět za vzniku sraženiny a roztoku. To se několikrát opakuje až zůstane jeden kation, 

který dokáži. 

 Kationty se dělí do pěti tříd (skupin)podle toho, jakým čidlem se sráží.  

Kationty první analytické třídy:  

Ag
+
, Hg2

2+
, Pb

2+
 

Skupinové činidlo: HCl (kationty vytvářejí nerozpustné sraženiny chloridů s chloridovým 

aniontem). 
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Kationty druhé analytické třídy: 

sráží se H2S v kyselém prostředí na sulfid příslušného kovu.. Dělí se ještě do dvou podtříd. Ve 

skupině B mají prvky amfoterní charakter a jejich sulfidy se působením sulfidu alkalického 

kovu rozpouštějí.  

Druhá A třída : Pb
2+

, Bi
3+

,Cu
2+

, Cd
2+

 , Hg
2+

 

Druhá B třída: As
3+

 ,
5+

, Sb
3+

 ,
5+

, Sn
2+

, 
4+

 

Kationty třetí analytické třídy: 

Al
3+

, Cr
3+

, Zn
2+

, Mn
2+

, Fe
2+

,
3+

, Ni
2+

, Co
2+

 

Sráží se sulfanem v prostředí amoniaku (zásaditý), neboli sulfidem amonným. V tomto roztoku 

je koncentrace sulfidových iontů mnohem větší, než v kyselém roztoku sulfanu. Proto se v této 

třídě vysrážejí další kationty, které se v druhé třídě nevysrážely.  

Kationty čtvrté analytické třídy: 

Mg
2+

, Cu
2+

, Sr
2+

, Ba
2+

 

Sráží se uhličitanem amonným, který sráží uvedené prvky jako bílou sraženinu příslušného 

uhličitanu. 

Kationty páté analytické třídy:  

NH4
+
, Na

+
, K

+
, Li

+
 

Nesráží se jednotlivými činidly, neboli zůstávají v roztoku. 

 Použitím skupinového činidla tedy získám skupinu kationtů stejné analytické třídy. 

K jejímu rozdělení na jednotlivé kationty se používají různé postupy (zájemce odkazuji na 

literaturu (1)).  

Úkoly: 

5.1. Vysvětli proč je v zásaditém roztoku sulfanu větší koncentrace sulfidových aniontů 

oproti kyselému roztoku sulfanu 

5.2. Porovnej součiny rozpustnosti sulfidů II. a III. třídy. 

5.3. Napiš rovnice jednotlivých kationtů se skupinovými činidly, pokud dochází k vzájemné 

reakci.  

5. Důkazy aniontů 

 Analyzuji-li kvalitativně anorganickou látku, pak musím kromě analýzy kationtu 

provést také analýzu aniontu.  Aniontů je velký počet. Systematické postupy dělení, které 

existují, jsou tedy zdlouhavé a nedokonalé a nepoužívají se. K určení aniontu využíváme 

srážecích reakcí (podle srážení dělíme anionty do třech tříd), redoxních reakcí (sledujeme 

oxidovatelnost, respektive redukovatelnost aniontu). 

 Existují tři analytické třídy. Oddělujeme je pomocí dvou skupinových činidel. 

Jsou to roztoky AgNO3 a BaCl2 , (příp. Ba(NO3)2) 

Anionty první třídy se sráží oběma činidly. Patří sem ionty SO4
2-

, SO3
2-

, S2O3
2-

, CO3
2-

, PO4
3-

, 

PO3
3-

, HPO3
2-

 H2PO4
1-

, S
2-

, CrO4
2-

, Cr2O7
2-

, AsO3
3-

, AsO4
3-

, BO2
-
 a F

- 
(pozor AgF je rozpustný a 

síran stříbrný se tvoří jen z velmi koncentrovaných roztoků) 

Anionty druhé třídy - sráží se pouze se stříbrnou solí. Patří sem anioty Cl-, Br
-
, I

-
, S

2-
, CN

-
, 

NO2
-
,[Fe(CN)6]

3-
, [Fe(CN)6]

4-
, 

Anionty třetí třídy se nesráží vůbec (NO3
-
, ClO3

-
, ClO4

-
). 

 Při redoxních reakcích využíváme reakcí aniontů s oxidačními, nebo redukčními 

činidly. V tabulce jsou tučně uvedena běžně užívaná tři oxidační a dvě redukční činidla. Vždy 

je také uvedeno, které anionty reagují pozitivně. 



 13 

KMnO4 (fialový) + H2SO4 

Dojde k odbarvení 

Br
-
, I

-
, NO2

-
, SO3

2-
, S2O3

2-
, CN

-
, HS

-
 

I2 + kapky škrobu 

Dojde k odbarvení modré barvy  

SO3
2-

, S2O3
2-

, CN
-
, HS

-
 

K3[Fe(CN)6] + FeCl3 

Vzniká sraženina berlínské modři 

SO3
2-

, S
2-

 , I
-
, NO2

-
, 

MnCl2 + HCl 

Vznikne hnědý roztok chloridu manganitého 

NO2
-
, NO3

-
, CrO4

2-
, ClO3

-
 

KI + škrob (často jako jodidoškrobový papírek) 

Bezbarvý roztok nabude modré barvy 

CrO4
2-

, Cr2O7
2-

, NO3
-
, ClO3

-
, BrO3

-
, ClO4

-
, O2

2-

. 

 

Při analýze aniontů mohu využít vytěsnění těkavých kyselin. Silná kyselina reaguje se solí 

(aniontem) odvozeným od slabé kyseliny. Vznikající vytěsněná slabá kyselina se rozloží a 

unikne plyn. Takto reagují anionty SO3
2-

, CO3
2-

,  CN
-
, F

-
. 

6.1 Doplň rovnice následujících reakcí  

l) Ba
2+

 + CO3
2-

 ………  bílá 

m) Ag
+
 + SO3

2-
 ………  bílá 

n) …. + …...  Ag2CrO4  červenohnědá 

o) Ba
2+

 + …  BaCrO4  žlutá 

p) … + F
-
  BaF2 bílá 

q) Ag
+
 + Br

-
  …. bílá+ NH3 ……… 

r) ….. + …..  Ag3[Fe(CN)6]  červenohnědá 

s) SO3
2-  

+ 2H3O
+
  … H2O + ….↑ štiplavý 

t) CO3
2-  

+ 2H3O
+
  … + ….↑ 

u) CN
-  

+ H3O
+
  H2O + ….↑ 

v) …I2 + [Fe(CN)6]
4 - 

 … [Fe(CN)6] 
3 -   

+ …. 

w) … SO3
2-  

+ … MnO4
2-  

+ … H
+
  … + …. + H2O 

x) …[Fe(CN)6] 
3 -   

+ Cu
2+

   ……. Zelená 

Laboratorní úloha 3: Analýza solí 

Úkol: Určete látky, které máte v jednotlivých zkumavkách. Jedná se o tyto soli: síran draselný, 

dusičnan sodný, chlorid draselný, dusičnan amonný, uhličitan vápenatý, dusičnan barnatý a 

siřičitan sodný.  

Postup: Daná hmotnostní množství vám musí vystačit pro všechny důkazy, pracujte tedy 

s rozmyslem. Výsledky zpracujte podle uvedené tabulky. K rozlišení jednotlivých solí použijte: 

 Zkoušky rozpustnosti v destilované vodě 

 Zjišťování pH o roztoků solí. Připravte si velmi koncentrovaný roztok soli a kápněte 

tyčinkou roztok na indikátorový papírek. Využijte poznatků o hydrolýze solí. 

 Zjištění chování látek při zahřívání. Sledujte, které látky se roztaví a které ne. 

 Sledujte barvení plamene danou solí, po zasunutí ocelového drátku se solí do plamene. 

 Proveďte reakci pevné soli s HCl (silná kyselina vytěsní slabou kyselinu ze solí). 

Sledujte, zda vzniká plyn a zkoumejte i případný zápach uvolněného plynu. 

 Pozorujte reakci roztoku soli s roztokem dusičnanu barnatého a s roztokem dusičnanu 

stříbrného. Tím poznáte anionty I. a II.třídy.  
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Číslo 

zkumavky 

Rozpustnost 

ve vodě 

pH 

roztoku 

Zahřátí ve 

zkumavce 

Zbarvení 

Plamene 

Reakce 

s HCl 

Reakce s 

Ag
+ 

Reakce s 

Ba
2+

 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

Při analýze použijte tabulky, učebnice analytické chemie a svůj bystrý úsudek. 

6. Úvod do kvantitativní analýzy 

Kvalitativní analýzou stanovujeme obsah složek v látce. Analýza anorganických a 

organických látek se liší. V našem semináři se zaměříme na kvantitativní analýzu 

anorganických látek. V kvantitativní analýze využíváme tři skupiny metod. Vážkovou analýzu 

(gravimetrii), odměrnou analýzu (titraci) a instrumentální analýzu. První dvě metody patří 

mezi klasické, využívající chemickou reakci. Při instrumentální analýze různými přístroji 

měříme hodnoty jistých fyzikálních vlastností. Z této hodnoty potom vypočítáme obsah složky. 

Obsah složky zjištěný analýzou se zpravidla liší od skutečného obsahu složky ve vzorku. 

Při stanovení totiž může dojít k chybám hrubým, soustavným (systematickým)a náhodným. 

Hrubé chyby způsobí pracovník nedodržením postupu, nebo nepozorností. Měření s touto 

hrubou chybou se většinou velmi odlišuje od ostatních. Soustavné chyby zapříčiňuje měřící 

zařízení, chemikálie a odměrné nádoby. Tato chyba se vyskytuje pravidelně a opakovaně a nedá 

se odstranit opakováním měření. Náhodné chyby vyplývají z proměnlivých vnějších vlivů 

(teplota, kolísání napětí,..), nebo ze subjektivních vlastností pracovníka (dovednost, příprava). 

Náhodné chyby eliminujeme opakováním měření. 

7. Odměrná analýza 

Vážková analýza je přesná metoda s širokým použitím, téměř každý prvek tvoří 

nerozpustnou sloučeninu. Nevýhodou je, že je zdlouhavá. V nejpříznivějších případech lze 

získat výsledky za několik hodin. Tato metoda se tedy při kontrole v průmyslu často nehodí. 

Odměrná analýza má výhodu, že na rozdíl od gravimetrie se skládá z jediné operace, a to 

měření objemu. Odměrná analýza je jednodušší, má široký rozsah a 

mohu stanovit několik analytů vedle sebe. 

 Odměrná (titrační, volumetrická) analýza je součástí kvalitativní 

analýzy. K roztoku látky, jejíž koncentraci neznám se přidává z byrety 

činidlo o známé koncentraci. Činidlo přidávám tak dlouho, až stanovení 

proběhne právě kvantitativně (tedy dle koeficientů v chemické rovnici). 

V tomto okamžiku je dosaženo ekvivalenčního bodu. Ze spotřeby 

činidla je možné vypočítat koncentraci látky v roztoku. Toto je tzv. 

přímá titrace. Možná je ale i titrace nepřímá (retitrace, zpětná titrace), 

kdy se ke vzorku přidá nadbytek činidla a ten se pak určí titrací jiným 

činidlem. Ekvivalenční bod se určuje buď vizuálně, tj.subjektivně 
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(zejména s použitím indikátorů), nebo některou z fyzikálně chemických metod, tj. objektivně 

(potenciometrie, konduktometrie).  

 Aby byla chemická reakce použitelná pro odměrné stanovení, musí reakce proběhnout 

kvantitativně a rychle.  Také musí být snadno zjistitelný konec titrace, tj okamžik, kdy je 

činidlo přidáno přesně v ekvivalentním množství. 

 Podle typu probíhající chemické reakce se metody odměrné analýzy dělí na titrace 

neutralizační (acidobazické), srážecí, komplexotvorné a oxidačně-redukční (redoxní). 
 V odměrné analýze se využívají odměrné roztoky, které musí mít přesně známou koncentraci. Někdy je 

třeba ale zjistit přesnou koncentraci odměrného roztoku. To se musí dělat pokud se koncentrace odměrného 

roztoku časem mění, nebo když připravuji odměrný roztok z ne zcela čisté látky. K tomu se využívají 

standardy. Například titrací pak zjistím jak se liší skutečná koncentrace odměrného roztoku od předpokládané 

koncentrace.Na etiketě zásobní láhve bývá uvedeno číslo nazývané faktor. Skutečná koncentrace roztoku je 

součin uvedené (předpokládané) koncentrace a faktoru. Číselná hodnota se pohybuje kolem jedničky. 

 Při výpočtu koncentrací, nebo množství látky v roztoku nejprve napíšeme chemickou 

rovnici, která musí být vyčíslená. Vypočítáme látkové množství odměrného roztoku. S pomocí 

stechiometrických koeficientů pak vypočítáme látkové množství stanovované složky.  

 Odměrná analýza byla dlouho nejpoužívanější analytickou technikou, největšího 

rozkvětu dosáhla v první polovině 20. století. Dosud se používá u celé řady stanovení. 

9.1 Při titraci kyseliny sírové byla spotřeba 24,22cm
3
 odměrného roztoku hydroxidu sodného 

cNaOH=0,1022mol/l. Vypočítejte hmotnost kyseliny sírové v roztoku vzorku.   (0,1214g) 

9.2 Při titraci 8 g roztoku kyseliny sírové zředěné vodou byla spotřeba 48,44cm
3
 odměrného 

roztoku hydroxidu sodného cNaOH=0,1022mol/l. Vypočítejte hmotnostní zlomek kyseliny 

sírové v roztoku vzorku.   (3,04%) 

Měření objemu 

K měření objemu využíváme odměrný válec, odměrnou 

baňku, pipetu a byretu. Odměrné sklo má na svém povrchu 

vyleptány rozličné rysky a značky. Znalost jejich významu 

umožňuje s nádobou správně zacházet a odměřit s ní objem na 

maximální hranici její přesnosti. Pro správné určení objemu je 

důležitá přesnost jeho odečtení ze stupnice nebo rysky. Odměrné 

nádoby jsou kalibrovány na odečítání tzv. spodního okraje 

menisku. Meniskem je nazýváno obloukovité prohnutí kapaliny, 

které vzniká na rozhraní kapaliny, stěny nádoby a vzduchu vlivem mezipovrchového napětí  

Při odečítání se musí oko pozorovatele nacházet na úrovni spodního okraje menisku, aby 

nedošlo ke vzniku tzv. paralaxní chyby. Některé nádoby jsou děleny od shora dolů (byrety, 

pipety), jiné od spodní části směrem vzhůru (většina odměrných válců Aby se zabránilo 

paralaxní chybě, kreslí se u některých odměrných nádob kalibrační značka po celém jejich 

obvodu. Pozorovatel pak odečítá objem při zákrytu přední a zadní části rysky  

Odměrné nádoby jsou kromě rysek označeny speciálními písmennými značkami. Ty 

udávají podmínky, za kterých lze s odměrnou nádobou pracovat s přesností, na kterou je 

vyrobena.  

Teplotní údaj vymezuje teplotu, kterou by měla mít odměřovaná kapalina. Dodržení 

teploty je důležité, protože objem kapaliny se s teplotou mění. Například voda o teplotě 10 °C 

bude mít výrazně menší objem než voda o teplotě 80 °C. Laboratorní sklo je kalibrováno na 

konkrétní teplotu odměřované kapaliny. Je to obvykle teplota laboratoře, tedy 15 °C, 17 °C 

nejčastěji však 20 °C. Pro běžné operace se připouštějí odchylky kolem 5 °C. Vážná chyba 

 

Správné a špatné 

odečítání z byret 
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může celkem nepozorovaně vzniknout například při odměřování právě připraveného roztoku 

kyseliny. Při ředění se totiž uvolňuje teplo, které kapalinu zahřeje na dosti vysokou teplotu. 

Pokud je kyselina odměřena ihned, bude její objem po ochlazení menší, než bylo požadováno.  

Podle způsobu použití se odměrné nádoby rozdělují na nádoby kalibrované na vylití nebo 

na dolití. Nádoby kalibrované na dolití obsahují přesně udané množství kapaliny při naplnění 

po značku. Pokud je kapalina z tohoto typu nádoby vylita, je její objem vždy menší než je 

vyznačeno na nádobě. Odchylka je způsobena ulpěním části kapaliny na stěnách nádoby. 

Nádoby kalibrované na dolití mají označení D podle českého dolít nebo In podle anglického 

include. Starší sklo může být označeno také E podle německého einguss .  

Zkratka  Celé slovo  Jazyk (výrobce)  

D  dolít  český  

E  einguss  německý  

In  include  anglický  

U nádob kalibrovaných na vylití lze naopak získat správný objem kapaliny až po jejím vylití 

z nádoby. Nádoby kalibrované na vylití jsou označeny V podle českého vylít nebo Ex podle 

anglického exclude. Starší sklo může být označeno také A podle německého ausguss .  

Zkratka  Celé slovo  Jazyk (výrobce)  

V  vylít  český  

A  ausguss  německý  

Ex  exclude  anglický  

Objem odměrné nádoby je určen další značkou. Obvykle se udává v cm
3
 (= ml). U nádob 

nedělených uvádí jejich přesný objem. Odměrné baňky jsou skleněné nádoby s úzkým hrdlem. 

Objem, k jehož měření jsou určeny, je vyznačen po celém obvodu hrdla tenkou ryskou. 

Kapalinou se plní tak, aby se spodní okraj menisku dotýkal rysky. Odměrné baňky slouží k 

přípravě roztoků o přesných koncentracích nebo k přípravě vzorků. Lze je použít také jako 

zásobní láhve. Jsou kalibrovány na dolití.  

K práci s malými objemy kapalin se užívají pipety. Nedělené pipety jsou skleněné 

trubice rozšířené ve střední části do tvaru válce Ryska v horní části trubice vyznačuje objem k 

jehož měření jsou určeny. Nedělené pipety se používají k odměřování jednoho určitého objemu 

kapaliny. Dělené pipety jsou trubice se stupnicí s nulou v horní části. Požadovaný objem je 

určen rozdílem dvou poloh spodního (v případě silně zbarvených kapalin horního) okraje 

menisku.  
Protože málokdy je možné pracovat přímo s čistou a suchou pipetou, je třeba pipetu k použití nejprve připravit. 

Je vhodné začít několikanásobným promytím pipety destilovanou vodou. Dále je třeba pipetu vymýt alespoň 

dvakrát odměřovaným roztokem. Tím se odstraní z pipety voda, která by odměřovanou kapalinu zředila. 

Vymývat lze nejlépe nasátím kapaliny asi do čtvrtiny objemu pipety, a otáčením pipetou ve vodorovné poloze. 

Teprve poté je možné přistoupit k pipetování kapaliny určené k vlastní práci. Při nasávání musí být dbáno na to, 

aby špička pipety byla ponořena dostatečně hluboko pod hladinu roztoku. Roztok je vhodné nasát asi 2 až 3 cm 

nad rysku. Pak je třeba pipetu rychle uzavřít navlhčeným ukazováčkem, vyjmout nad hladinu roztoku, opřít ji o 

vnitřní stěnu nádoby a opatrným nadzvedáváním ukazováčku upouštět nadbytečnou kapalinu až ke kalibrační 

značce. Při vypouštění kapaliny do předlohy je nutné nejprve přitisknout špičku pipety ke stěně a nechat 

kapalinu volně vytékat. Pipeta je po celou dobu ve svislé poloze. Aby vytekla i kapalina pomalu stékající po 

vnitřních stěnách, je třeba vyčkat ještě 10 - 20 sekund. Při vypouštění pipety je nutné se vyvarovat vyfukování 

jejího obsahu, protože by vytekla i kapalinu, která má zůstat ve špičce pipety. Při práci s pipetou je třeba 
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nepodceňovat bezpečnostní předpisy. Při pipetování agresivních látek ústy, hrozí nejen nepezpečí požití jedů, 

ale nebezpečné výpary některých látek mohou natrvalo poznamenat chrup. Při pipetování škodlivých látek je 

proto nutné používat speciální balónky, pipetovací nástavce , v případě nouze postačí i injekční stříkačka s 

hadičkou.  

Ve specializovaných laboratořích (zejména biochemických) se lze setkat s pipetami určenými k 

odměřování malých objemů tzv. mikropipetami. Používají se k odměřování velmi malých množství kapalin od 

0.001 ml do 1 ml a k opakovaným měřením. Tyto pipety jsou vybaveny výměnnou špičkou. 

K analytickému stanovení koncentrací látek pomocí tzv. titrace se používají byrety. 

Slouží k přesnému stanovení objemu vypuštěné kapaliny,  jsou při měření připevněné na 

stojanech a lze je v dolní části 

uzavřít. Pro práci s kapalinami, 

které narušují sklo, se používají 

byrety zakončené pryžovou hadičku 

a tlačku. 

Byrety se plní kapalinou ze zásobní 

láhve pomocí malé nálevky tak, aby 

kapalina sahala asi 2 cm nad horní 

nulovou značku. Otevřením dolního 

kohoutu se odstraní vzduch z dolní 

části byrety a meniskus se nastaví 

na nulovou značku. K 

nejdůležitějším úkonům při práci s 

byretou patří správné odečtení 

objemu. Na byretě se odečítá vždy 

dvakrát. Poprvé při určování nulové značky, podruhé při odečítání vypuštěného objemu. 

Jelikož je odečítána změna objemu, nezáleží příliš na způsobu odečítání. Vždy je však 

třeba odečítat stejným způsobem! Toho lze využít u barevných kapalin, kde se odečítá od horního okraje 

menisku, který je patrnější.  

Některé byrety jsou opatřeny tzv. Schellbachovým pruhem. Je to úzký pás modré skloviny, který je 

vtaven do širšího pruhu bílé skloviny. Schellbachův pruh je umístěn na zadní části byrety, na staně protilehlé ke 

stupnici. Jeho funkce spočívá v >zaškrcení< modrého pruhu skloviny v rovině menisku vlivem lomu světla. 

>Zaškrcení< usnadní odečtení hodnoty objemu ze stupnice (obr 24a, 24b). U obyčejných byret si lze vypomoci 

černobílým papírovým stínítkem, které zvýrazní meniskus. Velké chyby je možné se dopustit odečítáním ze 

stupnice ihned po uzavření kohoutu. Vzhledem k velkému povrchu vnitřních stěn byrety není množství ulpělé 

kapaliny zanedbatelné. Je proto vhodné před odečtením objemu alespoň 30 sekund vyčkat, než film kapaliny 

steče po stěně a poloha menisku se ustálí. Při titraci roztoky hydroxidů, které poškozují sklo, je nutno použít 

výhradně byrety s pryžovou hadičkou a tlačkou. Použití byrety se skleněným kohoutem by mohlo vést k tzv. 

zapečení kohoutu nebo ke kapání zavřeného kohoutu. Tím by byla byreta pro další použití znehodnocena.  

K opakovaným stanovením bývají používány tzv. automatické byrety . Jejich výhoda spočívá 

ve snadném plnění ze zásobní láhve umístěné pod byretou. Při plnění balónkem je vháněn do 

zásobní láhve vzduch a vytlačovaná kapalina naplní byretu. Po naplnění byrety stačí přestat 

vhánět vzduch, přebytečný roztok se vrátí zpět do zásobní láhve a hladina se automaticky 

zarovná na nulovou značku. Při vhánění vzduchu balónkem je třeba zavřít malý otvor 

v skleněné olivce u balónku. 

8. Neutralizační odměrná analýza 

Acidobazické rovnováhy 

Při neutralizační odměrné analýze dochází k acidobazické (protolytické) reakci. To je reakce, 

při které reaguje kyselina se zásadou. Dnes se nejčastěji využívá Brönstedova, nebo Lewisova 

teorie. V tabulce jsou uvedeny různé teorie kyselin a zásad. 

 
 Některé typy uzávěrů byret 
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Boyle 1660 Kyseliny vyvolávají změnu barvy určitých rostlinných 

barevných látek, které můžeme působením zásady vrátit zpět. 

Lavoisier 1778 Kyseliny obsahují kyslík 

Davy 1820 Kyseliny obsahují vodík 

Liebig 1838 Kyseliny obsahují vodík nahraditelný kovem 

Arrhenius/Ostwald 1884 Kyseliny odštěpují ve vodě ionty H
+
, zásady odštěpují OH

- 

Brönsted 1923 Kyseliny odštěpují ve vodě ionty H
+
, zásady přijímají H

+
. 

Lewis 1923 Kyseliny obsahují volný orbital, který se může zaplnit 

společným sdílením s volným elektronovým párem jiné látky 

(AlF3, FeBr3) 

Zásady obsahují volný elektronový pár, který mohou sdílet 

s jinou látkou. 

Cady/Elsey 1928 Rozpouštědlová teorie: Kyseliny zvyšují koncentraci kationtů 

rozpouštědla, zásady zvyšují koncentraci aniontů rozpouštědla. 

Podle Brönstedovy teorie dochází tedy při protolytické reakci k přenosu protonu H
+
. Ten ale 

není schopen samostatné existence, vystupuje spíše jako H3O
+
 , nebo ještě lépe jako H9O4

+
. 

Síla kyselin a zásad se charakterizuje disociační konstantou. Tu najdeme v tabulkách. 

Čím má kyselina disociační konstantu větší, tím je silnější a tím snadněji odštěpuje kation 

vodíku. 

Ve vodě a ve všech zředěných vodných roztocích je konstantní součin koncentrací 

oxoniového a hydroxidového aniontu. Jejich součin se nazývá iontový součin vody a má při 

25
0
C hodnotu 10 

–14
. S rostoucí teplotou jeho hodnota vzrůstá. 

KV = [H3O
+
] · [OH

-
] = 10

-14
 

Čím je roztok kyselejší, tím obsahuje více iontů H3O
+
 (ne více kyseliny!) a méně iontů OH

-
. 

Kyselost a zásaditost roztoku se vyjadřuje pomocí pH. pH je definováno pomocí koncentrace 

oxoniového kationtu.  

pH = - log [H3O
+
]  

Čím je hodnota pH nižší , tím je roztok kyselejší. Neutrální roztok má pH = 7. Zásadité roztoky 

mají vyšší pH než 7. 

Připomínám vztahy z matematiky:  

a
x
 = y  loga y = x 

loga y
n
 = n ∙  loga y 

Úkoly: 

10.1 Jaké je pH roztoku, ve kterém je koncentrace oxoniového kationtu 3,4∙10
-12

. Je tento 

roztok kyselý, nebo zásaditý. 

10.2 Určete pH a koncentraci oxoniového a hydroxidového aniontu v roztoku  

a) HCl o koncentraci 10
-3

M.   (3) 

b) NaOH o koncentraci 10
-5

M.   (9) 

c) Kyseliny sírové o koncentraci 0,0007M (2,85) 

10.3 Kolik gramů KOH obsahuje 1 litr jeho roztoku, jehož pH je 11,3?    (0,112g KOH) 

10.4 Urči poměr mezi koncentracemi oxoniového a hydroxidového aniontu v roztoku HCl, 

jehož pH je 2,15. 

10.5 (náročný) Vypočítejte pH 1 ∙ 10
-8

M HCl. (6,98) 

Acidobazické titrace 
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Při odměrné acidobazické analýze se zjišťuje koncentrace kyseliny, nebo zásady. Ta se 

při stanovení neutralizuje a přitom zjišťujeme, kolik ml odměrného roztoku o známé 

koncentraci musíme na neutralizaci přidat. Kolik odměrného roztoku musíme dodat usuzujeme 

podle změny zbarvení indikátoru. Bod ekvivalence ale nezjišťujeme jen vizuálně, ale také 

potenciometricky (viz příslušná kapitola). 

 Při neutralizační odměrné analýze často sledujeme průběh pH roztoku v průběhu reakce 

kyseliny a zásady. Grafickým znázorněním závislosti pH na objemu přidávaného odměrného 

roztoku činidla je neutralizační titrační křivka. Níže jsou uvedeny příklady tvarů této křivky.  

Titrační křivky: 

Titrace silné kyseliny silným hydroxidem Titrace slabé kyseliny silným hydroxidem 

  
Titrace slabé kyseliny slabým hydroxi

3
dem Titrace silného hydroxidu silnou kyselinou 

  
Z grafů vidíme, že v okolí bodu ekvivalence dochází k prudkému skoku pH. Stačí 1 kapka 

přidaná z byrety k změně pH o několik jednotek. Tento skok je největší při reakci silné kyseliny 

se silným hydroxidem. Při reakci silného hydroxidu se slabou kyselinou je bod ekvivalence 

v zásadité oblasti. Podle toho, kde se při stanovení nachází bod ekvivalence volíme vhodný 

indikátor. Je li bod ekvivalence v zásadité oblasti, pak vybereme indikátor měnící barvu při 

zásaditém pH. 

 Acidobazické indikátory mění zbarvení podle acidity, alkality roztoku. Jsou to slabé 

organické kyseliny, nebo zásady, jejichž konjugovaná zásada (kyselina) se výrazně liší svým 

zbarvením. Každý indikátor se tedy vyskytuje ve dvou formách (ionizované a neionizované, s a 

bez kationtu vodíku) a tyto dvě formy se liší zbarvením, protože mají různou strukturu. Oblast 

pH, ve které nastává pozorovatelná změna zabarvení indikátoru, se nazývá oblast barevného 

přechodu (funkční oblast). V tabulce jsou  uvedeny nejběžnější neutralizační indikátory , jejich 

funkční oblast a zabarvení v kyselé a zásadité oblasti. 

Indikátor Funkční oblast Zbarvení v kyselé 

oblasti 

Zbarvení v zásadité 

oblasti 

Thymolová modř 1,2 až 2,8 Červené Žluté 

Bromfenolová modř 3 až 4,6 Žluté Modré 

Methylová oranž 3,1 až 4,4 Červené Žluté 

Methylová červeň 4,2 až 6,3 Červené Žluté 

Lakmus 5 až 8 Červené Modré 
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Bromthymolová modř 6 až 7,6 Žluté Modré 

Neutrální červeň 6,8 až 8 Červené Žluté 

Fenolftalein 8,3 až 10 Bezbarvé Červené 

Thymolftalein 9,3 až 10,5 Bezbarvé Modré 

Je známo několik stovek acidobazických indikátorů, ale některé se k praktickému použití 

nehodí. Ideální indikátor mění ostře zbarvení v úzkém rozmezí pH. Vedle jednotlivých 

indikátorů se používají univerzální indikátory, což jsou směsi několika indikátorů tak, aby 

měnily zbarvení v širokém rozmezí pH. U nás se používal univerzální indikátor Čůta-Kámen, 

dnes se tímto indikátorem navrženým těmito dvěma chemiky impregnují indikátorové papírky. 

Úkoly: 

10.6 Nakresli tvar křivky při neutralizaci slabé kyseliny silným hydroxidem. 

10.7 S pomocí tabulky řekni jakou barvu bude mít methyloranž, bromthymolová modř a 

fenolftalein při pH = 8. 

10.8 Vyber vhodný indikátor při titraci kyseliny octové hydroxidem sodným a při titraci 

čpavku roztokem kyseliny chlorovodíkové. Načrtni tvar titračních křivek těchto 

stanovení. 

10.9 Odměřili jsme 200 ml vápenné vody a titrovali odměrným roztokem kyseliny 

chlorovodíkové s cHCl = 0,01mol/dm
3
. Spotřeba odměrného roztoku byla 20,5ml. 

Vypočítej hmotnost hydroxidu vápenatého ve vzorku vápenné vody. (7mg) 

10.10 Urči hmotnostní zlomek kyseliny mravenčí v roztoku, víš-li že 10ml tohoto roztoku o 

hustotě 1,1g/ml bylo titrováno 0,2M NaOH. Spotřeba odměrného roztoku byla 12ml. 

10.11 Při titraci 0,3926g dihydrátu kyseliny šťavelové na indikátor fenolftalein se spotřebovalo 

31,12 cm
3
 odměrného roztoku hydroxidu sodného látkové koncentrace 0,2001mol/dm

3
. 

Vypočtěte hmotnostní zlomek kyseliny šťavelové v titrovaném roztoku.  

12. Redoxní odměrná analýza 

Mezi odměrné analýzy patří také  titrace ve kterých dochází k redoxním dějům. Redoxní 

rovnováhy se účastní dva systémy, přičemž jeden se oxiduje a jeden redukuje. Při reakci látka 

(systém) s vyšším elektrodovým potenciálem způsobuje oxidaci druhé látky a přitom se sama se 

redukuje. Čím vyšší je rozdíl těchto elektrodových potenciálů, tím ochotněji reakce běží a větší 

skok najdeme na titrační křivce. Redoxních titrací je celá řada, například bichromatometrie 

využívá redoxních vlastností dichromanu draselného, bromatometrie bromičnanu draselného. 

Nejznámější metody však jsou manganometrie a jodometrie.  

Ekvivalenci můžeme zjišťovat přímo podle změny zbarvení stanovované látky, nebo 

činidla, nebo instrumentálně při potenciometrii můžeme měřit elektrodový potenciál vhodné 

elektrody, nebo sledujeme změnu barvy vhodného indikátoru. 

Příklady redoxních indikátorů a jejich zbarvení: 

Indikátor Redukovaná forma Oxidovaná forma 

Difenylamin Bezbarvé Fialové 

Eriozeleň Žluté Oranžové 

Setoglaucin Žlutozelené Červenooranžové 

Metoda manganometrie využívá odměrného roztoku manganistanu draselného. Roztok 

KMnO4 o známé koncentraci použijeme k oxidaci stanovované látky. Oxidace se většinou 

provádí v kyselém prostředí, takže se fialový manganistan redukuje až na manganaté kationty, 

které jsou prakticky bezbarvé. V ekvivalenci tedy přestává docházet k odbarvování roztoku a 
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v titrační baňce se objeví fialové zbarvení volného manganistanu. Manganometricky se 

stanovují kationty železnaté, cínaté, arsenité, anionty dusitanové a peroxidové. Před 

provedením titrace je ale třeba zkontrolovat přesnou koncentraci manganistanu draselného, jež 

se skladováním mění. K tomu se využívá šťavelan sodný, nebo kyselina šťavelová. 

 Metoda jodometrie využívá odměrného roztoku jodu, nebo roztoku jodidu. Jod je 

oxidační činidlo a používá se k stanovení SCN
-
, S

2-
, SO3

2-
, S2O3

2-
, vitamínu C. Jod se většinou 

redukuje na anionty jodidové, látkou pro stanovení přesné koncentrace odměrného roztoku je 

pentahydrát thiosíranu sodného. Ke stanovení bodu ekvivalence se používá indikátor škrob, 

který v přítomnosti jodu dává modré zbarvení. Titrace jodem se tedy provádí tak dlouho, až 

první kapka jodu dá v titrační baňce modré zbarvení.  

Jodid je redukční činidlo a využívá se ke stanovení halogenů, chromanů, dichromanů a 

peroxidů. Při oxidaci jodu při titračním stanovení vzniká jod. Reakce se provádí tak, že se přidá 

nadbytek jodidu, vznikne jod a ten se pak stanoví titrací s thiosíranem sodným. 

2 Na2S2O3 + I2 → Na2S4O6 + 2NaI 

Úkoly: 

13.1 Napiš rovnici manganistanových aniontů s Fe
2+

 (kyselinou šťavelovou, NO2
-
 , Sn

2+
) 

v kyselém prostředí. 

13.2 Odměřili jsme 100 ml okyseleného roztoku železnaté soli a titrovali odměrným roztokem 

manganistanu draselného s koncentrací 0,0202M. Spotřeba odměrného roztoku byla 

19,35cm
3
. Vypočítejte látkové množství železa v roztoku.   (1,954mmol) 

13.3 Jaký je procentuální obsah železa ve vzorku drátu, jestliže bylo rozpuštěno 0,14g drátu 

v kyselině sírové bez přístupu vzduchu a titraci vzniklého síranu železnatého se 

spotřebovalo 24,85ml 0,02M roztoku KMnO4.    (99,1%) 

13.4 Určete přesnou koncentraci odměrného roztoku KMnO4, jestliže se ho na titraci 0,152g 

šťavelanu sodného spotřebovalo 22,05cm
3
.   (0,0206M) 

13.5 Napiš rovnice reakcí při stanovení peroxidu vodíku a siřičitanu jodometricky. 

13.6 Ze zkoumaného roztoku peroxidu vodíku jsme bezpečnostní pipetou odpipetovali 25ml a 

připravili 500ml zásobního roztoku. Na jednu titraci jsme odpipetovali 20 ml zásobního 

roztoku a přidali nadbytek jodidu draselného. Při titraci vzniklého jodu byla spotřeba 

25,12 ml odměrného roztoku thiosíranu disodného s koncentrací 0,1008mol/l. Vypočti 

koncentraci roztoku peroxidu vodíku.   (1,26mol/l) 

13.7 Vypočítejte obsah chloru v 1 litru chlorované vody, jestliže k titraci bylo odměřeno 25 

ml, přidán jodid draselný a při titraci bylo spotřebováno 20,10 ml 0,05M 

Na2S2O3.   (1,43g) 

Laboratorní úloha: Zjištění koncentrace octa 

Úkol: Stanovte hmotnostní zlomek kyseliny octové v obchodním octě a porovnejte ji 

s hodnotou udávanou výrobcem 

Teorie: Ocet je roztok kyseliny octové. Při stanovení reaguje kyselina octová s hydroxidem 

sodným. Protože se jedná o slabou kyselinu a silný hydroxid použiji indikátor měnící zbarvení 

v zásadité oblasti. 

Koncentrace odměrného roztoku se časem mění, delším stáním z něj vzniká uhličitan sodný. 

Pro přesné stanovení bychom měli provést stanovení přesné koncentrace hydroxidu sodného 

pomocí kyseliny šťavelové. Proběhne reakce (COOH)2 .2H2O + NaOH → (COONa)2 + 4H2O.  

Postup: 
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1) Nejprve odvážíme 0,9476 g dihydrátu kyseliny šťavelové, zředit na 50 ml. Přidat 20 ml 

20% roztoku chloridu vápenatého. 

2) Přidat fenolftalein a titrovat do růžové barvy asi 1M roztokem NaOH, odečíst spotřebu 

NaOH. Titraci provést alespoň dvakrát, spočítat přesnou koncentraci NaOH.  

3) Do předem zvážené kádinky odměříme 10 ml octa a opět zvážíme. Spočítáme hmotnost 

10ml octa. 

4) Do byrety nalijeme 1M roztok NaOH. Do titrační baňky kvantitativně převedeme ocet, 

přidáme destilovanou vodu a 3kp fenolftaleinu. 

5) Do titrační baňky přikapáváme roztok NaOH tak dlouho, až dojde k změně zbarvení. 

Odečteme spotřebu NaOH. 

Titraci proveď třikrát, spočítej kolik procent kyseliny octové ocet obsahuje. 

Laboratorní úloha: Stanovení vitamínu C v Celaskonu 

Úkol: Urči jodometricky kolik mg kyseliny askorbové obsahuje 1 

tableta Celaskonu. 

Teorie: Kyselina askorbová  reaguje s odměrným roztokem jodu. 

Koncentraci tohoto roztoku zjistíme titrací odměrným roztokem 

thiosíranu sodného. Jako indikátor využijeme v obou titracích 

škrob, který s jodem dává modré zbarvení.  

Postup práce:  

1) Přesně 1g pentahydrátu thiosíranu sodného rozpustit ve vodě a doplnit na  200 ml 

roztoku. Spočítat koncentraci thiosíranu. (je už připraven vyučujícím, koncentrace je 

0,02M) 

2) 1g škrobu rozmíchat s malým množstvím vody na kaši (asi 5ml). Tu nalít do 100 ml 

vroucí vody a krátce povařit. 

3) Připravit roztok kyseliny askorbové rozpuštěním jedné tablety celaskonu v 250 ml vody. 

4) Do titrační baňky odpipetovat 20 ml roztoku jodu (asi 0,005M), roztok zředit 50 ml 

vody, přidat 5 ml 2M kyseliny sírové. Roztok ihned titrovat připraveným thiosíranem. 

Když je roztok žlutý přidat 1ml roztoku škrobu a po kapkách dotitrovat, až se směs trvale 

odbarví.  

5) Spočítat koncentraci jodu. 

6) K 10 ml roztoku vitamínu C přidat 20 ml vody, 5 ml roztoku kyseliny sírové a 1 ml 

roztoku škrobu a titrovat do modrého zbarvení. V okolí titrace titrovat velmi pomalu. 

7) Spočítat hmotnostní zlomek kyseliny askorbové ve vzorku. 

11. Komplexometrická odměrná analýza 

Komplexometrická odměrná analýza je metoda odměrné analýzy. Při stanovení dochází 

k reakci iontu kovu (obsahuje volné orbitaly) s ligandy (má k dispozici volné elektronové páry). 

Často se využívá pro stanovení kovových prvků jejich reakcí s ligandy.  

Vznikají málo disociované komplexy. Když je komplex málo disociován má velkou 

stabilitu komplexu a vysokou hodnotu konstanta stability. Stanovení je pak přesné. Komplex 

může obsahovat jeden, nebo několik ligandů vázaných na centrální atom. Obsahuje-li ligand 

více atomů s volnými elektronovými páry, kterými je vázán na centrální atom, tak vznikají 
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cyklické komplexy nazývané cheláty. Nejběžnější metody komplexometrických titrací je 

merkurimetrie a chelatometrie. 

Merkurimetrické titrace jsou založeny na tvorbě málo disociovaných, ale rozpustných 

sloučenin Hg
+II

. Dochází k reakci Hg2+ ( například Hg(NO3)2 ) s některými anionty (Cl-, Br-, 

SCN-, CN-). 

 Hg2+ + 2 Cl-—> HgCl2
 

Tuto reakci s touto stechiometrií je možné využít, přestože se postupně tvoří následující 

komplexy: Hg2+ + 2Cl¯—> HgCl2 + Cl¯ —> [HgCl3]¯ + Cl ¯—> [HgCl4]2¯. Stabilita komplexu 

HgCl
2 je totiž mnohem větší než [HgCl3] -, proto se při merkurimetrickém stanovení chloridů 

využívá HgCl2. Jako indikátor se využívá nitroprusid sodný Na2[Fe(CN)5NO], který vytváří s 

rtuťnatým kationtem bílou sraženinu. 

 Při chelatometrii dochází k vzniku cyklických komplexů,chelátů. Chelatony jsou 

organické chelatotvorné ligandy. Používají se tři chelatony: 

a) chelaton 1 je  nitrilotrioctová kyselina N(CH2COOH)3 

b) chelaton 2 = etylendiamintetraoctová kyselina H4Y  

(kde Y je (OOCCH2)2N(CH2)2N(CH2COO) 2) 

c) chelaton 3 dihydrát dihydrogenetylendiamintetraoctanu disodného Na2H2Y•2H2O 

Nejběžnější je chelaton 3 = Na2H2Y•2H2O, který disociuje ve vodném roztoku na 2Na+ + H2Y2- 

Chelátometrie se využívá na stanovení kovů, s výjimkou alkalických kovů. 

Stechiometrie reakce pak vypadá tak, že 1mol kovového kationtu (bez ohledu na oxidační číslo) 

reaguje s jedním molem aniontů (chelatonu). 

M3+ + H2Y2- —> [MY]- + 2H+ 

M2+ + H2Y2- —> [MY]2- + 2H+ 

Indikátory chelatometrie (murexid, eriochromová čerň, xylenolová oranž) jsou organické 

sloučeniny vytvářející s kovovým kationtem barevné sloučeniny. V ekvivalenci daná barva 

vymizí, protože jsou méně pevné než cheláty.Objeví se zbarvení příslušející volnému 

indikátoru. Zbarvení indikátoru je ale také závislé na pH roztoku, proto se stanovení provádí 

obvykle v pufru. 

 Pokud je v roztoku více analytů, které stanovujeme najednou můžeme stanovit jednotlivé 

složky například v různém pH. Jinou možností je použití maskovacích činidel, které vážou 

jistou složku z roztoku a spotřeba tak odpovídá jiné složce. Například při stanovení Ni, Fe a Cr 

se první titrace provede v přítomnosti difosforečnanu, který zamaskuje přítomné železo a 

spotřeba tak odpovídá pouze Ni. Druhá titrace se provede s přídavkem 

hgexamethylentetraaminu (urotropinu), takže dojde k maskování přítomného chromu, spotřeba 

EDTA odpovídá pouze Ni a Fe. Konečně při třetí titraci se přidá nadbytek odměrného roztoku 

EDTA a nezreagovaný zbytek je netitrován roztokem měďnatých iontů. 

Úkoly: 

12.1 Chloridy se dají stanovit merkurimetricky. Navážili jsme 2,535g tuhého vzorku 

obsahujícího chloridy a připravili z něj 200ml zásobního roztoku. Na jednu titraci jsme 

odpipetovali  25ml zásobního roztoku. Průměrná spotřeba odměrného roztoku dusičnanu 

rtuťnatého s koncentrací 0,0512M byla 23,35ml. Vypočítejte hmotnostní zlomek chloridů 

v tuhém vzorku.   (26,75%) 

12.2 Kolik gramů zinku obsahuje roztok, na jehož titraci se spotřebovalo 11,4ml chelatonu 3 o 

koncentraci 0,0198mol/l. (0,01476g) 
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12.3 Kolik gramů chelatonu 3 musíme navážit k přípravě 1000ml odměrného roztoku, jehož 

1ml odpovídá 1 mg Ca?   (9,2874g) 

Laboratorní cvičení: Stanovení Zn v zinkové masti 

Zinková mast je dermatologický přípravek používaný jako podpůrný prostředek pro léčení ran. 

Hojivé účinky má oxid zinečnatý, ten lze pomocí kyseliny chlorovodíkové převést do roztoku. 

Tam lze zinek stanovit chelatometrickou titrací. 

Postup práce: 

1. Do 200 ml kuželové baňky odvážit asi 0,2 g přesně. 

2. Přidat 5 ml kyseliny chlorovodíkové, do hrdla baňky vložit malou nálevku. Směs krátce 

povařit na elektrickém vařiči v digestoři, až se směs odbarví. 

3. Po vyjmutí a opláchnutí nálevky se přidá 100 ml vody, dále xylenolová oranž a tolik pevného 

urotropinu, až se roztok zbarví fialovo – růžově.  

4. Po přidání dalších 2 g urotropinu se roztok titruje 0,05 M odměrným roztokem EDTA do 

změny fialovo-růžového zbarvení na žluté. 
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