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Wstęp 

 Jon chlorkowy Cl– jest anionem kwasu chlorowodorowego HCl. Większość chlorków 

jest łatwo rozpuszczalna w wodzie. Do nierozpuszczalnych związków należą AgCl, Hg2Cl2, 

PbCl2, CuCl, hydroksochlorki bizmutu(III), antymonu (III) i cyny. 

 Jon chlorkowy jest anionem, który towarzyszy chemikowi zarówno w pracy analitycznej 

jak i preparatyce chemicznej. Obecność jonów chlorkowych może zarówno być konieczna jak i 

przeszkadzać w wykonaniu oznaczeń analitycznych, zaś znajomość stężenia chlorków może 

decydować o możliwości ukierunkowania reakcji chemicznych. 

 Źródłem chlorków są najczęściej złoża soli kamiennej i soli potasowych (sylwin KCl, 

karnalit KCl·MgCl2· 6H2O) oraz woda morska i woda słonych jezior.  

 Jon chlorkowy jest ważnym składnikiem nie tylko wszystkich wód naturalnych, ale także 

roztworów fizjologicznych. Ciekawym jest, że zawartość jonów chlorkowych w płynach ze-

wnątrzkomórkowych organizmów zwierzęcych (około 0.35%), np. krwi człowieka odpowiada 

dość dokładnie stężeniu jakie występowało w oceanach przed milionami lat, w okresie kiedy 

wyszły z nich pierwsze płazy.  

 W ustroju człowieka przeciętna zawartość chlorków wynosi 33 mmol/kg ciężaru ciała 

przy czym 29 mmol/kg ciężaru ciała przypada na przestrzeń pozakomórkową, a tylko 4 mmol/kg 

ciężaru ciała na przestrzeń śródkomórkową. Cały chlor ustrojowy jest łatwo wymienialny. Do-

bowy pobór chlorków w pożywieniu wynosi  4-9g. Zaledwie 2% spożytych chlorków wydala-

nych jest z kałem, 1% przez skórę natomiast, 97% przez nerki. W analityce lekarskiej jon chlor-

kowy pozostaje niejako „w cieniu” jonu sodowego, z którym najczęściej, choć nie zawsze jest 

związany. Tymczasem według najnowszych badań, nie można wykluczyć, że to jon chlorkowy a 

nie sodowy jest decydujący np. dla powstania nadciśnienia tętniczego, „odpowiada” za działanie 

silnych leków moczopędnych. Dlatego zapotrzebowanie na oznaczanie jonu chlorkowego w 

praktyce klinicznej jest dość duże. W pewnych sytuacjach oznaczanie jonów chlorkowych, może 

pozwolić na pośrednie określenie stężenia innych anionów znacznie trudniejszych analitycz-

nie.np. mleczanów. 

 Analityka kliniczna zajmuje się także oznaczanie chlorków w płynach pozaustrojowych 

np. w moczu, płynach do infuzji dożylnych tzw. kroplówkach, płynach dializacyjnych i ... wo-

dach mineralnych. Problematyka sanitarna to także określanie stężenia chlorków w wodach na-

turalnych i ściekach przemysłowych, co oczywiście należy także do obszaru zainteresowań che-

mii przemysłowej.  

 Jony chlorkowe są obok jonów węglanowych i siarczanowych podstawowym anionem 

występującym w wodach powierzchniowych. Zawartość jonów chlorkowych w wodach natural-

nych waha się od 10-5 % (wody opadowe) do 13% (Morze Martwe). 
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 Oceniając zawartość chlorków w wodzie należy zwrócić szczególną uwagę na źródło ich 

pochodzenia. Według wymagań sanitarno-higienicznych zawartość jonów chlorkowych pocho-

dzenia geologicznego nie powinna przekraczać 200 mg/l. Chlorki pochodzące np. ze ścieków 

powodują, że woda nie nadaje się do picia. 

Dopuszczalne stężenie chlorków w wodach powierzchniowych wynosi:  

• Klasa I       - 250 mg/l 

• Klasa II      - 300 mg/l 

• Klasa III    - 400 mg/l 

 

Metody strąceniowe wykorzystywane w analizie objętościowej  

 Miareczkowa analiza strąceniowa polega na wytrąceniu oznaczanej substancji w postaci 

trudnorozpuszczalnego osadu przez odczynnik miareczkujący. Każdy ze sposobów miareczko-

wania strąceniowego musi być traktowany indywidualnie, wymaga specyficznego roztworu mia-

nowanego oraz wskaźnika. 

 W praktyce najczęściej stosowana metodą stąceniową jest argentometria. Metoda ta 

obejmuję oznaczenia oparte na reakcjach powstawania trudnorozpuszczalnych związków srebra.  
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 Oznaczanie chlorków metodą Fajansa 

 

Zasada metody 

 Obojętny roztwór chlorków miareczkuje się bezpośrednio roztworem azotanu (V) srebra 

(I) wobec wskaźnika adsorpcyjnego eozyny.  

 

Stosowany sprzęt, odczynniki i roztwory: biureta 50 ml, statyw, kolby stożkowe 500 ml, pipe-

ta miarowa, pipeta pełna, ~0,1 mol/l AgNO3, 1% roztwór eozyny. 

 

Wykonanie oznaczenia 

 Otrzymaną do analizy próbkę uzupełnić w kolbie wodą destylowana do kreski, dobrze 

wymieszać. Z badanego roztworu chlorków przenieść 20 ml roztworu przy pomocy pipety pełnej 

do kolby stożkowej o pojemności 500 ml i rozcieńczyć wodą destylowaną do ok. 200 ml. Dodać 

2 ml eozyny i miareczkować ~0,1 mol/l roztworem AgNO3. Gdy w roztworze pozostaje ok. 0.5-

1% początkowej zawartości chlorków następuje koagulacja osadu. Od tej chwili roztwór AgNO3 

dodaje się kroplami, energicznie mieszając aż do raptownego zabarwienia się osadu na różowo. 

Zawartość chlorków w badanej próbce obliczyć na podstawie wzoru: 

][035457,0
33

gwCVm AgNOAgNO ⋅⋅⋅=  

gdzie: 
3AgNOV – objętość roztworu AgNO3, 

3AgNOC  – stężenie roztworu AgNO3,  

0,035457 – masa milimola Cl– (g/mmol). 

w – współmierność kolby z pipetą 

 

Przedstawić uzyskane wyniki w postaci tabeli: 

Nr próbki objętość AgNO3 [ml] masa Cl– [g] średnia masa Cl– [g]* 

1   

2   

3   

 

 

                                                           
* Masa średnia – po odrzuceniu wyników wątpliwych  




