
 

 

Pracownia Analizy Ilościowej 
 

 

 

Przygotowanie i oznaczanie miana odczynników 

stosowanych w oznaczeniach kompleksometrycznych 
 

Ćwiczenie obejmuje: 

1. Przygotowanie roztworu EDTA 

2. Oznaczanie miana roztworu EDTA 

 

WYKONANIE 

 

1. Przygotowanie roztworu EDTA  

 

W celu otrzymania 1 L 0,05 M roztworu EDTA należy rozpuścić w wodzie 18,6050 g 

Na2H2Y·2H2O. Jeżeli miano roztworu EDTA otrzymanego z odważki nie jest pewne 

należy nastawić je na roztwory wzorcowe takich metali jak Mg, Zn. Roztwory EDTA 

przechowywane w naczyniach szklanych są trwałe i nie zmieniają miana przez kilka 

miesięcy.  

 

2. Oznaczanie miana EDTA  

 

Na wadze analitycznej odważyć 0.1 - 0.15 g metalicznego Zn. Odważkę umieścić w 

kolbie stożkowej i zadać 2.5 mL stężonego HCl do całkowitego roztworzenia metalu. 

Uzyskany roztwór soli cynku uzupełnić wodą destylowaną do objętości ok. 70 mL. 

Dodać 10 mL roztworu buforu amonowego i szczyptę czerni eriochromowej (roztwór 

przybiera barwę czerwono-fioletową). Miareczkować roztwór EDTA do uzyskania od 

jednej kropli czysto niebieskiej barwy. W celu lepszego uchwycenia PK 

miareczkowania obok roztworu miareczkowanego należy umieścić roztwór 

porównawczy (niebieski roztwór po przemiareczkowaniu). Obliczyć stężenie roztworu 

według wzoru:  

 

𝒄𝑬𝑫𝑻𝑨 =
𝒎𝒁𝒏×𝟏𝟎𝟎𝟎

𝟔𝟓,𝟑𝟖 × 𝒗𝑬𝑫𝑻𝑨
 [

𝒎𝒐𝒍

𝑳
]   

 

 

gdzie: 

mZn – odważka Zn [g]  

vEDTA – objętość EDTA [mL]  

65,38 – masa molowa Zn [g/mol] 

 



 

Kompleksometryczne oznaczenie twardości wody 
 

Ćwiczenie obejmuje: 

1. Oznaczenie twardości ogólnej wody 

2. Oznaczenie twardości wapniowej wody 

 

WYKONANIE 

 

1. Kompleksometryczne oznaczanie twardości ogólnej wody 

 

Otrzymaną analizę rozcieńczyć w kolbie o pojemności 500 mL i dobrze wymieszać. 

Rozpipetować do 3 kolb stożkowych po 50 mL roztworu. Do każdej kolby dodać po 

10 mL buforu amonowego i szczyptę czerni eriochromowej T - bezpośrednio przed 

miareczkowaniem. Miareczkować mianowanym roztworem EDTA do zmiany barwy z 

czerwono-fioletowej na niebieską, utrzymującą się 2 - 3 minuty. Wykonać minimum 3 

równoległe oznaczenia. Obliczyć twardość ogólną wody korzystając ze wzorów: 

 

                             Tog = cEDTA × vEDTA × 56,08 × 2 [ºN] 

Tog = cEDTA × vEDTA × 56,08 × 0,714 [mval / dm3] 

gdzie:  

cEDTA - miano EDTA [mol/L] 

vEDTA - objętość EDTA [mL] 

 

2. Kompleksometryczne oznaczanie twardości wapniowej 

 

Do erlenmajerek odpipetować po 50 mL analizy (z tej samej próbki wody do 

oznaczania twardości ogólnej). Do każdej dodać po 5 mL 2 mol/L NaOH oraz 

szczyptę kalcesu - bezpośrednio przed miareczkowaniem. Miareczkować 

mianowanym roztworem EDTA do zmiany barwy z różowej na niebieską. Wykonać 

minimum 3 równoległe oznaczenia. Obliczyć twardość wapniową korzystając z 

podanych wzorów: 

 

                             TCa = cEDTA × vEDTA × 56,08 × 2 [ºN] 

TCa = cEDTA × vEDTA × 56,08 × 0,714 [mval / dm3] 

 

gdzie:  

cEDTA, vEDTA – miano [mol/L] i objętość [mL] EDTA 


