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Úvod 

  
Oxid siřičitý a siřičitany jsou často používány při 

sušení ovoce, kde zabraňují hnědnutí plodů, ale také při 
výrobě vína či piva, dále bývají obsaženy i v pekařských 
a masných výrobcích. Jelikož mají antioxidační vlastnosti, 
využívají se jako konzervační látky k potlačení tvorby 
kvasinek, bakterií a plísní v kyselých potravinách, čímž se 
prodlužuje jejich trvanlivost. Dále jsou oxid siřičitý a siři-
čitany používány k inhibici růstu octových a mléčných 
bakterií a kvasinek při výrobě vína a jeho uchovávání. 
Přestože se výrobci vín snaží omezit používání siřičitanů 
a oxidu siřičitého na minimum, jejich úplná eliminace není 
v současnosti možná. Ve víně se vyskytují dvě formy siři-
čitanů, a to volné (SO2, SO3

2–, HSO3
–, H2SO3) a vázané 

(vazby na aldehydy, ketony a deriváty fenolu). 
Množství oxidu siřičitého a jeho dalších specií, 

zejména siřičitanů je v potravinách regulováno normou, 
proto je potřeba kontrolovat jejich obsah v potravinách1, 
jelikož např. nadměrné množství siřičitanů může způsobo-
vat alergické reakce nebo bolesti hlavy u citlivých jedinců. 
Nejvyšší přípustné množství těchto látek v potravinách se 
vyjadřuje souhrnně v přepočtu na oxid siřičitý bez ohledu 
na jeho původ a funkci v potravinách1. 

V České republice je podle současné legislativy povo-
leno užívat při zpracování potravin celkem 8 přídatných 
látek odvozených od oxidu siřičitého: oxid siřičitý SO2 

(E 220), siřičitan sodný Na2SO3 (E 221), hydrogensiřičitan 
sodný NaHSO3 (E 222), disiřičitan sodný Na2S2O5 (E 223), 
disiřičitan draselný K2S2O5 (E 224), siřičitan vápenatý 
CaSO3 (E 226), hydrogensiřičitan vápenatý Ca(HSO3)2 

(E 227) a hydrogensiřičitan draselný KHSO3 (E 228)2.  
Nejběžnější metodou stanovení siřičitanů ve víně je 

jodometrická titrace, kterou se dají stanovit jak volné, tak 

vázané siřičitany. Ke stanovení siřičitanů se využívají také 
rychlejší instrumentální metody1,3, např. molekulová/
atomová spektrometrie, metody elektroanalytické – např. 
coulometrie, amperometrie nebo separační, např. kapilární 
elektroforéza nebo izotachoforéza na čipu. Cílem této prá-
ce bylo vyvinout metodu na stanovení volných siřičitanů 
pomocí izotachoforézy a ověřit toto stanovení jodometric-
kou titrací4. 

  
 

Experimentální část 
  
Jodometrické stanovení siřičitanů ve víně je velmi 

často využívaná metoda, jejíž postup je popsán v ČSN 56 
0216 a která umožňuje zjistit koncentraci jak volných, tak 
vázaných siřičitanů ve víně4. Při odměrném stanovení siři-
čitanů se k indikaci bodu ekvivalence nejčastěji využívá 
škrobu, siřičitany jsou schopny redukovat elementární jod 
na jodid2: 

 SO3
2– + I2 + H2O → SO4

2– + 2 I– + 2 H+ 

Postup stanovení je relativně zdlouhavý a vyžaduje 
pečlivost laboranta. Jodometrická titrace se musí u každé-
ho vzorku provést dvakrát, protože u vína je potřeba vždy 
provést korekci na interferenty, tj. látky oxidovatelné také 
jodem, přídavkem formaldehydu, kdy lze snadno vypočítat 
obsah jak volných, tak celkových siřičitanů ve vzorku ví-
na3.  

Izotachoforetické stanovení volných siřičitanů ve 
vzorcích bílého vína bylo provedeno pomocí elektrofore-
tického analyzátoru EA 102 (Villa Labeco, Spišská Nová 
Ves, Slovensko) s vodivostním detektorem. Kapilára pou-
žitá k analýze byla z FEP (Fluorinated Ethylene Propyle-
ne) a její rozměry byly: délka 90 mm, průměr analytické 
kapiláry 0,3 mm a průměr předseparační kapiláry 0,8 mm. 
K analýze byla vybrána čtyři bílá vína následujících zna-
ček – Vinné sklepy Valtice (Ryzlink rýnský – Makedonie 
2011, Müller Thurgau – Maďarsko 2011) a Víno Mikulov 
(Ryzlink rýnský – ČR 2010, Müller Thurgau – Německo 
2010). Vzorky vína byly naředěny pětkrát a proměřeny při 
podmínkách, které jsou uvedeny v tab. I. Pro vyhodnocení 
byla použita metoda přídavku standardu, kdy jako standard 
byl použit roztok siřičitanu sodného o koncentraci 1 g l–1. 

STANOVENÍ SIŘIČITANŮ VE VÍNĚ  

Vedoucí elektrolyt (LE) 10 mM roztok HCl, 20 mM roztok glycylglycinu, 
0,1% roztok hydroxypropylmethyl-celulosy 
(pH 3,0) 

Koncový elektrolyt (TE) 
Hnací proud 

10 mM roztok kyselina vinné 
počáteční 80 A, koncový 30 A 

Tabulka I 
Experimentální podmínky pro ITP analýzu siřičitanů  
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Nejdříve bylo nutné optimalizovat experimentální 
podmínky pro ITP analýzu. Jako vhodné pH vedoucího 
elektrolytu bylo zvoleno pH 3,0, kdy kyselina siřičitá je již 
disociována do prvního stupně, avšak ne většina organic-
kých kyselin obsažených ve víně, které by mohly být po-
tenciálními interferenty při analýze (viz tab. I). Příklad 
ITP analýzy za optimálních experimentálních podmínek je 
ukázán na obr. 1, kde je patrné, že hydrogensiřičitan mi-
gruje s RSH hodnotou kolem 0,37–0,40, která je nezávislá 
na původu vzorku, což ukazuje na robustnost metody. 
Byly též stanoveny další metrologické parametry ITP sta-
novení, jako je mez detekce (0,3 mg l–1, tj. 3,7 M), citli-
vost (0,5 s/mg l–1, tj. 6,2 s/M) a pracovní rozsah (0,3–240 
mg l–1, tj. 3,7–3000 M). Nová metoda pak byla ověřena 

analýzou reálných vzorků. Hodnoty obsahů volných siřiči-
tanů stanovené v jednotlivých vzorcích jsou uvedeny 
v tab. II, kde jsou pro srovnání uvedeny též výsledky zís-
kané jodometrickou titrací jak pro obsah volných, tak 
i vázaných siřičitanů. Srovnání výsledků získaných oběma 
metodami ukazuje, že se výsledky signifikantně neliší, 
metody poskytují srovnatelné výsledky. 

 
 

Závěr 
  
Kompletní analýza siřičitanů v bílém víně byla prove-

dena pomocí dvou nezávislých metod. Podle normy by 
celkový obsah siřičitanů v bílém víně neměl přesáhnout 

Obr. 1. Ukázka analýzy vzorku vína Müller Thurgau (Víno Mikulov); ITP záznam vzorku: 1) bez přídavku, 2)  s přídavkem 25 mg l–1, 
3) s přídavkem 50 mg l–1, 4)  s přídavkem 100 mg l–1 

a Jodometrické stanovení, b ITP analýza 

Tabulka II 
Výsledky analýzy – obsah siřičitanů v jednotlivých vzorcích (mg l–1)  

Vzorek  Volné siřičitany Celkové siřičitany 

Ryzlink rýnský (Vinné sklepy Valtice) 
Müller Thurgau (Vinné sklepy Valtice) 
Ryzlink rýnský (Víno Mikulov) 
Müller Thurgau (Víno Mikulov) 

72 ± 3 a 
66 ± 4 a 
94 ± 7 a 

116 ± 6 a 

66 ± 9 b 
78 ± 10 b 
101 ± 32 b 
140 ± 26 b 

406 ± 2 a 
456 ± 6 a 

430 ± 10 a 
696 ± 11 a 
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hranici 210 mg l–1 (cit.4), avšak tato hranice byla překroče-
na u všech čtyř vzorků. Vyšší obsah siřičitanů může velmi 
nepříznivě ovlivňovat celkovou kvalitu vína a je často 
důsledkem špatného výběru hroznů a jejich přehnaného 
ošetření před zpracováním. Dalším zdrojem siřičitanů mo-
hou být také sudy, ve kterých se víno uchovává a které se 
před i po použití hojně vysiřují.  

Srovnání obou metod ukazuje, že izotachoforetické 
stanovení je výhodné zejména z hlediska nízké spotřeby 
vzorku a chemikálií, nevýhodou je naopak větší časová 
náročnost než v případě titračního stanovení, které je vel-
mi jednoduché, avšak zdlouhavé a náročné na spotřebu 
chemikálií, když se provádí stanovení celkového obsahu 
siřičitanů. U titračního stanovení jsou směrodatné odchyl-
ky výrazně nižší a také celkové vyhodnocení je jedno-
dušší, chyby mohou vznikat při vizuálním stanovení bodu 
ekvivalence, protože barevný přechod je u každého vzorku 
jinak intenzivní.  

 

Autoři děkují Ministerstvu školství, mládeže a tělový-
chovy za finanční podporu projektu ME09065 a EU 
(projekt CEITEC CZ.1.05/1.1.0/02.0068). 
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