Stanovení esterĤ karboxylových kyselin.
Estery karboxylových kyselin se zmýdelĖují nadbytkem alkalického hydroxidu a
nespotĜebovaný hydroxid se titruje odmČrným roztokem kyseliny chlorovodíkové nebo
sírové. Aplikace konkrétního postupu je dána povahou analyzovaných vzorkĤ. Estery
rozpustné ve vodČ se zmýdelĖují vodným roztokem hydroxidu draselného a estery
nerozpustné ve vodČ se zmýdelĖují alkoholickým roztokem hydroxidu draselného. Pro
chemicky rezistentní a ve vodČ nerozpustné estery se používá hydroxid draselný v
diethylenglykolu. RovnČž reakþní doba se volí individuálnČ. Estery rozpustné ve vodČ se
zpravidla zmýdelĖují velmi snadno (30 minutové zahĜívání na vroucí vodní lázni) zatímco
zmýdelnČní esterĤ nerozpustných ve vodČ nebo chemicky rezistentních probČhne pĜi
vhodných podmínkách bČhem 1-3 hodin.
PĜi obvyklém zpĤsobu zmýdelĖování esterĤ alkalický roztok pohlcuje znaþné
množství oxidu uhliþitého ze vzduchu. Je dĤležité zamezit pĜístupu vzdušného CO2 ochranou
trubiþkou s natronovým vápnem a pĜi titraci pĜidat nadbytek kyseliny chlorovodíkové, který
se zpČtnČ titruje odmČrným roztokem hydroxidu draselného.
Stanovení esterĤ je ovlivĖováno pĜítomností rušících složek (aldehydĤ, laktonĤ,
amidĤ, E-diketonĤ apod.). PĜi stanovení esterĤ v pĜítomnosti aldehydĤ a vinylesterĤ, které pĜi
zmýdelĖování tvoĜí místo alkoholĤ aldehydy, se provádí zmýdelnČní v pĜítomnosti
fenylhydrazinu a vzniklé fenylhydrazony již s hydroxidem draselným nereagují. Nízké
koncentrace esterĤ se obvykle stanovují fotometricky na základČ tvorby komplexu železitých
solí s deriváty hydroxámové kyseliny.
Chemikálie
Destilovaná voda, pĜevaĜená, vychlazená za nepĜístupu CO2.
Hydroxid draselný p.a., vodný roztok o koncentraci 0,5 mol.l-1. 37,1 ml (56,1 g) 50 %
vodného roztoku KOH, prostého uhliþitanu, se doplní pĜevaĜenou destilovanou vodou na 1
litr. Uchovává se v láhvi s pryžovou zátkou.
Hydroxid draselný p.a., ethanolický roztok o koncentraci 0,5 mol.l-1. 37,1 ml (56,1 g) 50 %
vodného roztoku KOH, prostého uhliþitanu, se doplní 96 % ethanolem na 1 litr.
Hydroxid draselný p.a., roztok v diethylenglykolu o koncentraci 0,5 mol.l-1. 37,1 ml (56,1 g)
50 % vodného roztoku KOH, prostého uhliþitanu, se doplní diethylenglykolem na 1 litr.
Kyselina chlorovodíková p.a., vodný roztok o koncentraci 0,25 mol.l-1.
Fenolftalein, 1% (m/v) ethanolický roztok, indikátor.
Provedení analýzy.
A. ZmýdelnČní vodným roztokem hydroxidu draselného.
K analýze se navažuje 3-5 mmolĤ látky (obvykle 0,2 - 0,6 g). Kapaliny se navažují v
zatavených sklenČných baniþkách. Do 100 ml baĖky se zábrusem se napipetuje 20 ml 0,5
mol.l-1 roztoku hydroxidu draselného. PĜi navážce látky do sklenČné baniþky se tato rozbije
pod zmýdelĖovacím þinidlem tyþinkou, která se opláchne 2 - 3 ml destilované vody. Na
baĖku se nasadí zpČtný chladiþ, který je nahoĜe opatĜený ochrannou trubiþkou s natronovým
vápnem (zamezení pĜístupu CO2) a baĖka se zahĜívá na vroucí vodní lázni po dobu 30 minut.
Potom se zpČtný chladiþ i stČny baĖky opláchnou destilovanou vodou. Po pĜidání nČkolika
kapek indikátoru fenolftaleinu se pĜebyteþný hydroxid draselný titruje 0,25 mol.l-1 kyselinou
chlorovodíkovou až do odbarvení indikátoru. PĜidá se pĜebytek chlorovodíkové kyseliny (0,3
- 0,5 ml) a kyselý roztok se krátce povaĜí (vypuzení oxidu uhliþitého). PĜebytek odmČrného
roztoku kyseliny chlorovodíkové se titruje 0,25 mol.l-1 roztokem hydroxidu draselného až do
prvního rĤžového zabarvení, které je stálé asi 30 sekund. Stejným zpĤsobem se provede slepý
pokus.

B. ZmýdelnČní ethanolickým roztokem hydroxidu draselného.
K analýze se navažuje 3-5 mmolĤ látky (obvykle 0,5 - l g). Do 100 ml baĖky se
zábrusem se k navážené látce pĜidá pipetou 20 ml 0,5 mol.l-1 ethanolického roztoku hydroxidu
draselného a na baĖku se nasadí zpČtný chladiþ, opatĜený ochrannou trubiþkou a natronovým
vápnem. BaĖka se zahĜívá na vroucí lázni po dobu l - 3 hodiny podle charakteru
analyzovaného vzorku. Po þásteþném ochlazení se vypláchne zpČtný chladiþ 10 ml
destilované vody a pĜebyteþné množství hydroxidu draselného se titruje postupem uvedeným
u postupu A. Stejným zpĤsobem se provede slepý pokus.
C. ZmýdelnČní hydroxidem draselným v diethylenglykolu.
K analýze se navažuje 3-5 mmolĤ analyzované látky a zmýdelnČní se provádí 0,5
-1
mol.l roztokem hydroxidu draselného v diethylenglykolu. Další postup je shodný s
postupem B.
Výpoþet zmýdelĖovacího ekvivalentu (ZE):
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je navážka analyzovaného vzorku v mg
je spotĜeba odmČrného roztoku 0,25 M kyseliny chlorovodíkové v ml pĜi analýze
slepého pokusu
je spotĜeba odmČrného roztoku 0,25 M kyseliny chlorovodíkové v ml pĜi analýze
vzorku
je koncentrace kyseliny chlorovodíkové v mol.l-1.

PĜi technických analýzách se mnohdy stanovují estery v rĤzných smČsích (tucích,
voscích apod.). V takových pĜípadech se vyjadĜuje obsah esterĤ tzv. þíslem zmýdelnČní, které
je dáno množstvím KOH v mg, potĜebným ke zmýdelnČní l g smČsi.
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