
ĆWICZENIE 1 
ALKALIMETRYCZNE OZNACZANIE KWASU SOLNEGO 

MIANOWANYM ROZTWOREM ZASADY SODOWEJ 
Obliczanie molowości badanego roztworu 

Punktem wyjścia do obliczenia molowości jest reakcja chemiczna. Zasada sodowa reaguje z kwasem 
solnym w stosunku molowym 1:1. Dla tej reakcji zobojętniania  można zapisać równanie: 

                                NaOH   +    HCl       NaCl   +   H2O   
 

nz = Vz
. Cz  =  Vk

. Ck  = nk 

 

zatem 
Ck = Vz

. Cz /Vk 
Vz - objętość zużytej zasady w cm3;    Vk – objętość miareczkowanego kwasu w cm3 

Cz – stężenie molowe zasady (miano);  Ck – molowość badanego roztworu 
 
Kwas solny jest mocnym kwasem i jego sól sodowa powstająca podczas miareczkowania nie ulega 
hydrolizie. W punkcie końcowym następuje zobojętnienie roztworu. Punkt końcowy (punkt 
równoważnikowy, PR) przypada więc w pH=7. 
 
Wykonanie 
 
Przygotowanie analizy do miareczkowania 
Pobierz pipetą 10 cm3 analizy kwasu solnego i przenieś zawartość do kolby miarowej o pojemności 
100 cm3. Uzupełnij do kreski wodą destylowaną i dokładnie wymieszaj. Pobierz pipetą 10 cm3 
rozcieńczonej analizy i przenieś do kolby Erlenmayera, dodaj kilka kropli indykatora (przy każdym 
miareczkowaniu tą samą ilość): czerwieni metylowej. Roztwór przybiera barwę czerwoną. Analiza 
jest przygotowana. 
 
Miareczkowanie 
Nalej, używając lejka, mianowany roztwór zasady do biurety. Odczytaj i zanotuj poziom płynu. Jest 
to poziom  początkowy. Do analizy dodawaj kroplami roztwór z biurety ciągle mieszając aż do 
uzyskania trwałej zmiany zabarwienia roztworu na żółtą. W momencie pojawienia się barwy 
przejściowej zaleca się, dla dokładnego określenia PR, dodawanie zasady po 1 kropli, aby uniknąć 
przemiareczkowania roztworu. 
Odczytaj poziom płynu z biurety, jest to poziom końcowy. Różnica pomiędzy obiema wartościami 
określa objętość zużytej zasady. 
Czynności te powtórz trzykrotnie. W razie uzyskania bliskich wartości zużytych cm3 NaOH oblicz 
średnią i oblicz ze wzoru molowość kwasu.  
W wypadku rozbieżnych wyników wykonaj jeszcze jedno lub więcej miareczkowań.  
 
Wynik sprawdź u asystenta. Prawidłowy wynik jest warunkiem zaliczenia ćwiczenia. 
 



ĆWICZENIE 2 
 

ACYDYMETRYCZNE OZNACZANIE ZASADY SODOWEJ MIANOWANYM 
ROZTWOREM KWASU SOLNEGO 

Obliczanie molowości badanego roztworu 
 
Punktem wyjścia do obliczenia molowości zasady jest reakcja chemiczna. Zasada sodowa reaguje z 
kwasem solnym w stosunku molowym 1:1. Dla tej reakcji zobojętniania  można zapisać równanie: 

                                NaOH   +    HCl       NaCl   +   H2O   
nz = Vz

. Cz  =  Vk
. Ck = nk 

zatem 

Cz = Vk
. Ck /Vz 

 
Vz - objętość miareczkowanej zasady w cm3;    Vk – objętość zużytego kwasu w cm3 

Cz – molowość badanego roztworu;            Ck – stężenie molowe kwasu (miano)   
 
Kwas solny jest mocnym kwasem i jego sól sodowa powstająca podczas miareczkowania nie ulega 
hydrolizie. W punkcie końcowym następuje zobojętnienie roztworu. Punkt końcowy (punkt 
równoważnikowy, PR) przypada więc w pH=7. 
 
Wykonanie 
 
Przygotowanie analizy do miareczkowania 
Pobierz pipetą 10 cm3 analizy zasady sodowej i przenieś zawartość do kolby miarowej o pojemności 
100 cm3. Uzupełnij do kreski wodą destylowaną i dokładnie wymieszaj. Pobierz pipetą 10 cm3 
rozcieńczonej analizy i przenieś do kolby Erlenmayera, dodaj kilka kropli indykatora (przy każdym 
miareczkowaniu tą samą ilość): oranżu metylowego. Roztwór przybiera barwę żółtą. Analiza jest 
przygotowana do miareczkowania. 
 
Miareczkowanie 
Nalej, używając lejka, mianowany roztwór kwasu do biurety. Odczytaj i zanotuj poziom płynu. Jest 
to poziom  początkowy. Do analizy dodawaj kroplami roztwór z biurety ciągle mieszając aż do 
uzyskania trwałej zmiany zabarwienia roztworu na czerwoną. W momencie pojawienia się barwy 
przejściowej zaleca się, dla dokładnego określenia PR, dodawanie kwasu po 1 kropli, aby uniknąć 
przemiareczkowania roztworu. 
Odczytaj poziom płynu z biurety, jest to poziom końcowy. Różnica pomiędzy obiema wartościami 
określa objętość zużytego kwasu. 
Czynności te powtórz trzykrotnie. W razie uzyskania bliskich wartości zużytych cm3 HCl oblicz 
średnią i oblicz ze wzoru molowość zasady.  
W wypadku rozbieżnych wyników wykonaj jeszcze jedno lub więcej miareczkowań.  
 
Wynik sprawdź u asystenta. Prawidłowy wynik jest warunkiem zaliczenia ćwiczenia. 
 

 
 
 
 



ĆWICZENIE 3 
 

KOMPLEKSOMETRYCZNE OZNACZANIE STĘŻENIA JONÓW MAGNEZU 
 

Kompleksometria polega na wykorzystaniu reakcji tworzenia trwałych kompleksów z  oznaczanymi 
jonami przez związki chelatujące. Najczęściej wykorzystywane związki chelatujace tzw. 
kompleksony, są to  kwasy aminopolikarboksylowe, mające zdolność do tworzenia kompleksów 
kleszczowych dzięki obecności w cząsteczkach miejsc aktywnych (atomy ligandowe – tlenu, azotu, 
niewiążące pary elektronowe). 
 

Przykładami kompleksonów są :  
Komplekson I – kwas nitrylotrioctowy  N(CH2COO)3 
 
Komplekson II – kwas wersenowy (etylenodiaminotetraoctowy),  

dla uproszczenia nazwę zapisujemy  - EDTA (H4Y – Y –anion kwasu) 
 

(CH2COOH)2N-CH2-CH2-N(CH2COOH)2 
 

 
 

Komlpekson III – sól disodowa kwasu wersenowego, w skrócie również EDTA 
 

                                                      
Kompleks EDTA z jonami metalu 

 

Reakcje tworzenia połączeń kompleksonów z jonami metali przebiegają zawsze w stosunku 
molowym: mol kationów metalu na mol jonów wersenianowych, niezależnie od ładunku jonu. 
W oznaczeniach kompleksometrycznych stosuje się dwa rodzaje wskaźników: metalowskaźniki i 
wskaźniki  redoks.  
 

Muszą one spełniać  określone warunki: 
1. kompleks oznaczanego jonu metalu z używanym w reakcji wskaźnikiem musi być mniej 

trwały niż kompleks z czynnikiem chelatującym 
2. różnica barw między wolnym wskaźnikiem a kompleksem metal - wskaźnik powinna być 

wyraźna 
3. reakcja wskaźnika z metalem powinna mieć wysoką czułość  

 
W oznaczeniach stężenia jonów magnezu, wapnia w roztworach wodnych (np. oznaczanie twardości 
wody) stosuje się jako wskaźnik czerń eriochromowąT.  
 



Czerń eriochromowa T jest trójprotonowym kwasem, o wzorze 

umownym H3T. H3T zaliczana jest do metalowskaźników. Jest to 
substancja stała, barwy czarnej, dobrze rozpuszczalna w wodzie, 

dysocjująca  trójstopniowo. W zależności od pH aniony czerni 

mają inną barwę: 
 

                          pH=11,5         pH=6,3         pH<6 

     H3CET        H2CET-        HCET2-        CET3- 

              Winnoczerwony       niebieski         pomarańczowy 
Grupy kwasowe czerni wykazują zdolność do tworzenia związków 

kompleksowych z oznaczanymi kationami.  

 

 
Czerń eriochromowa T (CET) 

 

Oznaczanie magnezu przeprowadza się w środowisku amoniakalnym wobec czerni eriochromowej T 
(CET). EDTA wypiera metal z kompleksu ze wskaźnikiem, a barwa kompleksu jest inna niż barwa 
wskaźnika i zależy od pH. 
 

Mg-H2CET-   +  EDTA     Mg-EDTA +  HCET2- +H+ 
                   barwa winnoczerwona                                      barwa niebieska 
 

Wykonanie 
Przygotowanie analizy do miareczkowania 
Pobierz pipetą 10 cm3 analizy soli magnezu – MgSO4 i przenieś zawartość do kolby miarowej o 
pojemności 100 cm3. Uzupełnij do kreski wodą destylowaną i dokładnie wymieszaj. Pobierz pipetą 10 
cm3 rozcieńczonej analizy i przenieś do kolby Erlenmayera, dodaj 5 cm3 buforu amonowego, wymieszaj.  
Do analizy dodaj szczyptę wskaźnika (przy każdym miareczkowaniu taka samą ilość): czerni 
eriochromowej T. Barwa roztworu staje się winnoczerwona. Analiza jest przygotowana do 
miareczkowania. 
 
Miareczkowanie 
Nalej, używając lejka, mianowany roztwór EDTA do biurety. Odczytaj i zanotuj poziom płynu. Jest to 
poziom początkowy. Do analizy dodawaj kroplami roztwór z biurety ciągle mieszając aż do uzyskania 
trwałej zmiany zabarwienia roztworu.  
 
Titrantem* w tej analizie jest EDTA o cm = 0,05 mol/dm3. Miareczkowanie prowadzi się do uzyskania 
niebieskiej barwy roztworu. Zmiana barwy przechodzi z czerwonej przez odcienie fioletu i zaleca się w 
tym momencie, dla dokładnego określenia PR, dodawanie EDTA po 1 kropli, aby uniknąć 
przemiareczkowania roztworu. 
Odczytaj poziom płynu z biurety, jest to poziom końcowy. Różnica pomiędzy obiema wartościami określa 
objętość zużytego roztworu EDTA. 
Czynności te powtórz trzykrotnie. W razie uzyskania bliskich wartości zużytych cm3, wyznacz średnią i 
oblicz ze wzoru zawartość jonów magnezu (w mg) roztworu soli.  
W wypadku rozbieżnych wyników wykonaj jeszcze jedno lub więcej miareczkowań.  

 
Wyniki badania oblicza się ze wzoru: 

 

nMg  =  VEDTA x CEDTA   
mMg  =  nMg  x  24,32 mg 

 

Wyjaśnienia : iloczyn objętości EDTA i jego stężenia stanowi liczbę milimoli EDTA, która jest równa 
liczbie milimoli magnezu w miareczkowanej próbce. EDTA reaguje zawsze w stosunku równomolowym z 
jonami metali. 24,32 mg masa milimola magnezu.  
 

Wynik sprawdź u asystenta. Prawidłowy wynik jest warunkiem zaliczenia ćwiczenia. 
 

* Titrantem nazywamy roztwór mianowany przeznaczony do miareczkowania 


