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Jednotka učení 4a: Stanovení obsahu Ibuprofenu 
 

 
Handlungswissen 

Charakteristika pracovní činnosti   
 

  

 
Sachwissen 

Charakteristika pracovního systému 

Pracovní postup 

Dovednosti/Schopnosti 

Teorie (vztahy, výpočty) Technologické 
vztahy 

Zadání: 

Stanovení obsahu Ibuprofenu podle 

Českého lékopisu 

 

1. Stanovení obsahu Ibuprofenu podle 

Českého lékopisu (ČL) – teoretická 

příprava 

 

- Prostudovat „Evropskou část ČL“ a 

„Národní část ČL“ 

 

- Podrobně prostudovat metody 

neutralizační odměrné analýzy 

 

- Důkladně prostudovat pracovní 

postup stanovení obsahu Ibuprofenu 
 

 

 

- orientuje se v ČL, který 

vychází z Evropského 

lékopisu; 

 

- samostatně vyhledává 

postupy příprav 

odměrných roztoků a 

stanovení titru v ČL; 

 

- vysvětlí dělení, principy 

a základy metod 

odměrné analýzy; 

 

- popíše různé postupy 

v odměrné analýze; 

 

- plánuje a organizuje 

postup práce. 

Sestavení reakčních rovnic 

C12H17COOH + NaOH →  

→ C12H17COONa + H2O 

 

Příprava podkladů pro výpočty 

 

Ibuprofen  
C13H18O2 

C12H17COOH 

 

 

 

 

2. HINTERFRAGEN  

1. diferencování 

pracovního úkolu  
3. PŘIŘAZENÍ...  
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2. Příprava indikátorů podle ČL: 

 Oranž methylová RS 

 Fenolftalein RS1 

 

 

 Oranž methylová RS: 

Rozpustit 0,1 g oranže methylové sodné 

soli R v 80 ml vody R a zředit lihem 

96% R na 100 ml 

 

Provedení zkoušky citlivosti 

Barevný přechod – pH 3,0 (červená) až 

pH 4,4 (žlutá). 

 

 

 Fenolftalein RS1: 

Rozpustit roztok v lihu 96% R (10 g/l) 

1 g fenolftaleinu R v 80 ml lihu 96% R a 

zředit vodou R na 100 ml 

 

Provedení zkoušky citlivosti 

Barevný přechod – pH 8,2 (bezbarvá) až 

pH 10,0 (červená). 

 

 

- svědomitě zachází 

s laboratorní technikou; 

 

- přesně a diferenčně 

navažuje chemikálie; 

 

- rozpouští pevné látky; 

 

- připravuje a odměřuje 

roztoky; 

 

- provádí směšování 

roztoků; 

 

- zřeďuje roztoky podle 

výpočtů; 

 

- pipetuje; 

 

- objektivně posuzuje 

potřebné množství 

připraveného indikátoru; 

 

- postřehne, zaznamenává 

a porovnává barevné 

přechody indikátorů; 

 

- dodržuje zásady 

bezpečnosti práce 

v laboratoři. 

  

Oranž methylová sodná sůl 

R 

C14H14N3NaO3S 

Natrium - 4´ -

(dimethylamino)azobenzen - 4 

- sulfonát  

Mr 327,3 

 

Ethanol R (líh) 

C2H6O 

Mr 46,07  

 

Voda destilovaná R 

H2O 

Mr 18,02 

 

 

Voda prostá oxidu uhličitého 

R 

H2O 

Mr 18,02 

 

Fenolftalein R 

C20H14O4 

3,3-bis(4-hydroxyfenyl)-3H-

isobenzofuran-1-on 

Mr 318,3 

 

Laboratorní technika 

 

Váhy  

 

Roztoky 

 

Pipety 

 

Indikátory 
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3. Příprava odměrných roztoků podle 

ČL: 

 Hydroxid sodný  

0,1 mol/l VS 

 Kyselina chlorovodíková  

0,1 mol/l VS 
 

 

 Hydroxid sodný 0,1 mol/l VS: 

Zředit 100,0 ml hydroxidu sodného 1 

mol/l VS vodou prostou oxidu uhličitého 

R na 1000,0 ml. 

 

Příprava hydroxidu sodného 1 mol/l VS: 

rozpustit 42 g hydroxidu sodného R ve 

vodě prosté oxidu uhličitého R a zředit jí 

na 1000,0 ml. 

 

Stanovení titru: titrovat 20,0 ml roztoku 

hydroxidu sodného kyselinou 

chlorovodíkovou 0,1 mol/l VS za použití 

předepsaného indikátoru pro titraci.  

 

 

 Kyselina chlorovodíková 0,1 mol/l VS: 

zředit 100,0 ml kyseliny chlorovodíkové 

1 mol/l VS vodou R na 1000,0 ml. 

 

Příprava kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l 

VS: zředit 103,0 g kyseliny 

chlorovodíkové R vodou na 1000,0 ml. 

 

 

- provádí stechiometrické 

výpočty; 

 

- orientuje se 

v chemických tabulkách 

a Českém lékopisu; 

 

- přesně navažuje na 

analytických vahách; 

 

- rozpouští pevné látky; 

 

- směšuje a ředí roztoky; 

 

- pipetuje; 

 

- připravuje přesné 

množství roztoků do 

odměrných baněk; 

 

- sestavuje jednoduché 

aparatury na titrace; 

 

- plní byretu a pracuje 

s ní; 

 

- ovládá techniku 

titrování; 

 

- identifikuje barevné 

 

NaOH + HCl → NaCl + H2O 

 

2 HCl + Na2CO3 → 2 NaCl + 

CO2 + H2O 
 

Hydroxid sodný R 

NaOH 

Mr 40,00 

 

Kyselina chlorovodíková R 

HCl 

Mr 36,46 

 

Uhličitan sodný VR 

Na2CO3 

Mr 106,0 

 

 

Výpočty: 

 Hmotnost látky potřebná na 

přípravu určitého objemu 

odměrného roztoku 

 

m = V.c.M 

m – hmotnost navážené 

látky [g] 

V – objem roztoku [l] 

c – molární koncentrace 

roztoku [mol/l] 

M – molární hmotnost látky 

[g/mol] 

 

Váhy 

 

Rozpouštědla 

 

Roztoky 

 

Pipety 

 

Byrety 
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Stanovení titru: rozpustit 0,100 g 

uhličitanu sodného VR ve 20 ml vody R, 

přidat 0,1 ml oranže methylové RS a 

titrovat roztokem kyseliny 

chlorovodíkové do první změny zbarvení 

na žlutočervené. Potom vařit 2 minuty, 

přičemž se zbarvení roztoku změní na 

žluté. Po ochlazení dotitrovat do 

žlutočerveného zbarvení.  

přechody indikátorů; 

 

- dodržuje zásady BOZP 

při práci s kyselinami a 

zásadami; 

 

- ovládá zásady první 

pomoci při poleptání 

pokožky nebo požití 

chemikálií. 
 

 

 Stanovení přesné 

koncentrace odměrného 

roztoku (1) roztokem 

základní látky přesné 

koncentrace (2) 

 

V1.c1 = V2.c2 

V1 – objem roztoku 1 

V2 – objem roztoku 2 

c1 – molární koncentrace 

roztoku 1 

c2 – molární koncentrace 

roztoku 2 
 

4. a) Stanovení obsahu Ibuprofenu 

v jedné tabletě odměrnou analýzou 

podle ČL 

  

Zvážit 10 tablet Ibuprofenu a vypočítat 

hmotnost jedné tablety. 

Rozetřít tablety. 

Rozpustit  0,450 g v 50 ml methanolu R, 

přidat 0,4 ml fenolftaleinu RS1 a titrovat 

hydroxidem sodným 0,1 mol/l VS do 

červeného zbarvení. Stanovit třikrát po 

sobě.  

Provést slepou zkoušku.  

 

 

b) Stanovení obsahu Ibuprofenu u tří 

neznámých vzorků  

 

 

- navažuje přesně 

chemikálie na 

analytických vahách; 

 

- rozmělňuje chemikálie 

ve třecí misce; 

 

- rozpouští vzorek; 

 

- ovládá techniku 

titrování; 

 

- odměřuje přesně 

roztoky; 

 

 

Ibuprofenum C13H18O2 

Kyselina (2RS)-2-(4-

isobutylfenyl) propanová 

Mr 206,28 

 

Methanol R CH4O 

Mr 32,04 

 

Váhy  

 

Byrety  
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Ve třech neznámých vzorcích se stanoví 

obsah účinné látky stejným způsobem jako 

v tabletách Ibuprofenu (stanovení se 

provádí ve třech různých vzorcích, z nichž 

pouze jeden je čistý Ibuprofen, další dva 

jsou znečištěné např. bramborovým 

škrobem nebo sacharosou) 
 

- identifikuje barevné 

přechody indikátorů. 

 

5.  

a) Výpočet obsahu Ibuprofenu v jedné 

tabletě 

 

Vypočítat obsah Ibuprofenu v jedné tabletě 

podle spotřeby odměrného roztoku 

hydroxidu sodného 0,1 mol/l 

 

b) Porovnání výsledků rozborů tří 

neznámých vzorků s údaji v ČL 

 

 

Vypočítat obsah Ibuprofenu ve třech 

neznámých vzorcích.  

Následně výsledky porovnat s hodnotou 

v ČL a zhodnotit. 

 

 

- zhodnotí přesnost 

koncentrace odměrných 

roztoků; 

 

- porovnává výsledky 

s hodnotami v ČL; 

 

- vybere vzorek, který 

vyhovuje předepsaným 

kritériím čistoty 

Ibuprofenu uvedenými 

v ČL; 

 

- určí obsahu Ibuprofenu 

v jedné tabletě. 

 

Výpočty: 

 Výpočet obsahu zkoumané 

látky ve vzorku 

 

m = V.c.M.Ft 

m – hmotnost stanovené 

látky [g] 

V – objem odměrného 

činidla [l] 

c – molární koncentrace 

roztoku [mol/l] 

M – molární hmotnost 

[g/mol] 

Ft – faktor titrace 

 
 

 


