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PRAKTICKÁ ČÁST 60 BODŮ 

 

Úloha 1  
 

Stanovení obsahu kyseliny acetylsalicylové 

v léčivém přípravku  

60 bodů  

 

Acylpyrin, jehož účinnou látkou je kyselina acetylsalicylová, je známé léčivo používané jako analgetikum a 

antipyretikum. Ve farmaceutické praxi se obvykle požaduje co nejpřesnější charakterizace výsledné lékové 

formy – stanovení obsahu účinné látky a ověření její čistoty. Proto budete mít v praktické části krajského 

kola za úkol stanovit množství účinné látky v tabletě Acylpyrinu. Stanovení budete provádět pomocí zpětné 

acidimetrické titrace po alkalické hydrolýze kyseliny acetylsalicylové přítomné v tabletě. Zmíněná alkalická 

hydrolýza poskytuje acetát a salicylát:  

 

 

 

Nadbytečný hydroxid sodný se retitruje kyselinou chlorovodíkovou.  

Vzhledem k tomu, že hydroxid sodný ani kyselina chlorovodíková nejsou základní látky, je třeba je před 

jakýmikoliv acidobazickými titracemi standardizovat.  

V následující úloze provedete: 

 Standardizaci odměrného roztoku hydroxidu sodného na kyselinu šťavelovou.  

 Standardizaci odměrného roztoku kyseliny chlorovodíkové na standardizovaný roztok hydroxidu 

sodného. 

 Stanovení obsahu kyseliny acetylsalicylové v tabletách acylpyrinu zpětnou acidimetrickou titrací.   

 

Pomůcky 

 lihový fix 

 papírové utěrky 

 odměrný válec 100 ml 

 kádinka 150 ml (3×) 

 kádinka 250 ml (2×) 

 kádinka 400 ml (2×) 

 pipeta nedělená 10 ml  

 pipeta nedělená 20 ml 

 pipeta nedělená 100 ml 

 titrační baňka (3×) 

 nálevka na doplňování byrety 

 byreta 25 ml s teflonovým kohoutem  

 střička s destilovanou vodou 

 magnetická míchačka s ohřevem 

 magnetické míchadlo 

 nálevka hladká filtrační menších rozměrů 

 hodinové sklo na přikrytí kádinky 400 ml 

 plastová miska na chlazení 

 skleněná tyčinka 

 plastové kapátko (3×) 

 pipetovací balonek 

 stojan, držák na byretu a svorka 

 odměrná baňka 100 ml se zátkou 

 odměrná baňka 200 ml se zátkou 
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Chemikálie 

 kyselina šťavelová dihydrát (COOH)2∙2H2O, p. a. (M = 126,065 g mol−1) – navážka přibližně 1,26 g 

odvážená na analytických vahách s vyznačenou hmotností v zazátkované zkumavce či vážence 

 vzorek Acylpyrinu v blistru (1 tableta) 

 hydroxid sodný NaOH, přibližně 0,2M odměrný roztok 

 kyselina chlorovodíková HCl, přibližně 0,1M odměrný roztok  

 indikátor bromthymolová modř (0,1% roztok ve směsi ethanol-voda 1:1 obj.) 

 indikátor fenolftalein (1,0% roztok v ethanolu) 

 destilovaná voda 

 

Pracovní postup 

Standardizace odměrného roztoku hydroxidu sodného 

 Předloženou navážku dihydrátu kyseliny šťavelové, kterou máte ve zkumavce na pracovním stole, 

převeďte kvantitativně do odměrné baňky o objemu 100,0 ml a doplňte destilovanou vodou po rysku. 

 Do titrační baňky si odpipetujte 10,00 ml připraveného roztoku kyseliny šťavelové, zřeďte na přibližně 

100 ml destilovanou vodou a přidejte 5 kapek roztoku indikátoru fenolftalein. 

 Obsah titrační baňky titrujte odměrným roztokem hydroxidu sodného z bezbarvého do prvního stálého 

náznaku růžového zbarvení.  

 Titraci proveďte nejméně 3× a spotřeby si zaznamenejte.  

 

Standardizace odměrného roztoku kyseliny chlorovodíkové 

 Do titrační baňky si odpipetujte 10,00 ml odměrného roztoku kyseliny chlorovodíkové, zřeďte na 

přibližně 100 ml destilovanou vodou a přidejte tolik roztoku indikátoru bromthymolové modři, aby byl 

roztok zřetelně žlutě zabarven.  

 Obsah titrační baňky titrujte odměrným roztokem hydroxidu sodného ze žlutého zbarvení do prvního 

modrého odstínu, který nemá zelený nádech.  

 Titraci proveďte nejméně 3× a spotřeby si zaznamenejte.  

 

Příprava vzorku tablety Acylpyrinu 

 Z blistru opatrně vyjměte tabletu Acylpyrinu o deklarovaném obsahu acylpyrinu 500 mg tak, abyste ji co 

nejméně porušili. Tabletu umístěte do kádinky o objemu 400 ml opatřené magnetickým míchadlem.  

 Do kádinky s tabletou napipetujte 100,0 ml odměrného roztoku NaOH, kádinku přikryjte hodinovým 

sklem a na magnetické míchačce za stálého míchání přiveďte k varu a mírně vařte po dobu 7 minut. 

V kádince se vytvoří suspenze, nicméně, nerozpustná plnidla nemají na další stanovení vliv.  

 Obsah kádinky ochlaďte ve studené vodní lázni a kvantitativně převeďte do odměrné baňky o objemu 

200 ml, doplňte destilovanou vodou po značku a řádně zhomogenizujte.  

 

Stanovení obsahu kyseliny acetylsalicylové ve vzorku 

 Ze vzorku alkalicky zhydrolyzovaných tablet Acylpyrinu si odpipetujte 20,00 ml do titrační baňky. 

Přidejte asi 50 ml vody a několik kapek roztoku indikátoru fenolftalein tak, aby bylo zabarvení suspenze 

v titrační baňce dostatečně intenzivní.  

 Obsah titrační baňky titrujte odměrným roztokem kyseliny chlorovodíkové do odbarvení.  

 Titraci proveďte nejméně 3× a spotřeby si zaznamenejte.  
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Vyhodnocení a otázky (vypracujte do pracovního listu) 

1) Do pracovního listu uveďte přesnou navážku dihydrátu kyseliny šťavelové, kterou jste obdrželi.  

2) Do tabulky v pracovním listu uveďte jednotlivé spotřeby odměrného roztoku hydroxidu sodného 

při jeho standardizaci a zapište hodnotu přijaté spotřeby.  

3) Vypočítejte přesnou koncentraci odměrného roztoku hydroxidu sodného.  

4) Do tabulky v pracovním listu uveďte jednotlivé spotřeby odměrného roztoku hydroxidu sodného 

při standardizaci odměrného roztoku kyseliny chlorovodíkové a zapište hodnotu přijaté spotřeby. 

5) Vypočítejte přesnou koncentraci odměrného roztoku kyseliny chlorovodíkové. 

6) Do tabulky v pracovním listu uveďte jednotlivé spotřeby odměrného roztoku kyseliny 

chlorovodíkové při stanovení obsahu kyseliny acetylsalicylové ve vzorku a zapište hodnotu 

přijaté spotřeby pro toto stanovení.  

7) Vypočítejte obsah kyseliny acetylsalicylové v tabletě Acylpyrinu.  

8) Kyselina acetylsalicylová patří do skupiny analgetik, antipyretik a antiagregans. Vysvětlete, na co 

dané skupiny léčiv působí.  

9) Hodnocena je i správná laboratorní technika a bezpečná práce v chemické laboratoři.  
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PRACOVNÍ LIST 60 BODŮ 

 

Úloha 1  Stanovení obsahu kyseliny acetylsalicylové 

v léčivém přípravku 

60 bodů 

 

1) Uveďte přesnou navážku dihydrátu kyseliny šťavelové, kterou jste obdrželi. 

 

Navážka (COOH)2∙2H2O   ……………………………………………… 

 

2) Uveďte jednotlivé spotřeby odměrného roztoku hydroxidu sodného při jeho standardizaci a 

zapište hodnotu přijaté spotřeby.  

Spotřeby odměrného roztoku NaOH:  

V1 (NaOH) / ml V2 (NaOH) / ml V3 (NaOH) / ml (V4 (NaOH)) / ml Vpřijatá (NaOH) / ml 

     

  

 
body: 

 

3) Vypočítejte přesnou koncentraci odměrného roztoku hydroxidu sodného.   

Výpočet: 

 

 

 

c(NaOH) =    

 
body: 
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4) Uveďte jednotlivé spotřeby odměrného roztoku hydroxidu sodného při standardizaci odměrného 

roztoku kyseliny chlorovodíkové a zapište hodnotu přijaté spotřeby.  

Spotřeby odměrného roztoku NaOH:  

V1 (NaOH) / ml V2 (NaOH) / ml V3 (NaOH) / ml (V4 (NaOH)) / ml Vpřijatá (NaOH) / ml 

     

 

 

 
body: 

 

5) Vypočítejte přesnou koncentraci odměrného roztoku kyseliny chlorovodíkové. 

Výpočet: 

 

 

 

c(HCl) =    

 
body: 

 

6) Uveďte jednotlivé spotřeby odměrného roztoku kyseliny chlorovodíkové při stanovení obsahu 

kyseliny acetylsalicylové ve vzorku a zapište hodnotu přijaté spotřeby pro toto stanovení.  

Spotřeby odměrného roztoku HCl:  

V1 (HCl) / ml V2 (HCl) / ml V3 (HCl) / ml (V4 (HCl)) / ml Vpřijatá (HCl) / ml 

     

 

 

 
body: 
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7) Vypočítejte obsah kyseliny acetylsalicylové v tabletě Acylpyrinu. 

Výpočet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m(kyselina acetylsalicylová) =  

 
body: 

 

8) Kyselina acetylsalicylová patří do skupiny analgetik, antipyretik a antiagregans. Vysvětlete, na co 

dané skupiny léčiv působí.  

Analgetika:  

 

 

Antipyretika: 

 

 

Antiagregans: 

 

   

 
body: 
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9) Hodnocena je i správná laboratorní technika a bezpečná práce v chemické laboratoři.  

Seznam prohřešků proti správné laboratorní praxi (vyplní organizátor/dozor v laboratoři) včetně příslušné 

bodové ztráty.  

 

 

 

 

  

 
body: 

 

 

 


