Srovnání konduktometrické a vizuální indikace
p i stanovení NaOH na š avelovou kyselinu
Úkol: Konduktometrickou titrací a titrací s vizuální indikací stanovit p esnou koncentraci roztoku NaOH
Teorie: Ve z ed ných roztocích elektrolyt se p i n kterých titra ních reakcích m že závislost vodivosti
roztoku na objemu p idávaného inidla po dosažení bodu ekvivalence zna n zm nit. Tuto zm nu lze
využít k ur ování konce titrace.
Vyneseme-li závislost m rné (nebo i celkové) vodivosti titra ního systému na objemu
p idávaného inidla graficky, získáme obvykle dv p ímkové v tve, jednu p ed a druhou po dosažení
ekvivalence; mají r znou sm rnici a protínají se v bod , který odpovídá spot eb inidla na konci titrace,
tedy prakticky v bod ekvivalence. N kdy, nap . p i titraci vícesytných kyselin, získáváme více
titra ních v tví (každý zlom odpovídá ukon ení titrace do jednoho stupn ). Konduktometrickou indikaci
lze využít u titrací acidobazických, srážecích, komplexotvorných, pop . oxida n -reduk ních.
G
Jeden z možných p íklad charakteristického
pr b hu závislosti elektrické vodivosti G titrovaného
roztoku na objemu V p idaného inidla.
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Pro získání p ímkových v tví titra ní k ivky je nutno vynášet do grafu hodnoty vodivosti
korigované na zm nu celkového objemu titrovaného roztoku v d sledku p idávání titra ního inidla.
Aby se s korekcí nemuselo po ítat (tj. aby p íslušný korek ní faktor byl prakticky roven jedné), je t eba
titrovat roztokem alespo desetkrát koncentrovan jším, než je koncentrace titrované látky. Potom lze
vynášet p ímo hodnoty nam ené vodivosti proti objemu titra ního inidla.
Obvykle se p i titraci postupuje takto: Alikvotní podíl roztoku vzorku se odpipetuje do kádinky
s ponornou elektrodou nebo do vhodné vodivostní nádobky a roztok se z edí istým rozpoušt dlem tak,
aby elektrody byly pono eny (v od vodn ných p ípadech, nap . p i standardizaci odm rného roztoku, lze
postupovat i opa n ; v kádince je standard, zatímco zkoumaný roztok se použije jako titra ní inidlo).
Aby nebylo t eba zavád t korekci na z ed ní, volí se objem roztoku alespo 10× až 20× v tší, než je
kone ný objem titra ního inidla. Po promíchání roztoku se zkontroluje teplota roztoku a zm í se jeho
vodivost. Potom se postupn p idává po vhodn volených dávkách titra ní inidlo. Po každém p idání
a promíchání se znovu zm í vodivost. Je t eba prom it dostate ný po et bod po obou stranách bodu
ekvivalence, které leží na p ímkových v tvích. ím je bod více, tím p esn ji lze proložit p ímky, a tím
v tší je i p esnost stanovení bodu ekvivalence. M ené hodnoty v blízkosti bodu ekvivalence asto neleží
p esn na p ímkách a nepo ítá se s nimi.
Získané hodnoty vodivosti G se vynesou proti objemu inidla do grafu. Získanými body se
proloží p ímky a pr se ík t chto p ímek udává bod ekvivalence.

Sledování neutraliza ní reakce konduktometricky je umožn no tím, že molární vodivost
reagujících iont H+ a OH– je mnohem v tší než vodivost jiných iont a tím, že voda vznikající jako
produkt reakce má vodivost zanedbatelnou. Významné jsou zvlášt titrace velmi slabých kyselin
a zásad; zde je konduktometrie ve vodných roztocích asto vhodn jší metodou než potenciometrie.
P i titraci kyselin lze použít dvojího postupu. Bu se titrují p ímo roztoky volných kyselin
(p ímá titrace), nebo se titrují jejich amonné soli, na n ž se kyseliny p evedou amoniakem (tzv.
vyt s ovací titrace). Titra ním inidlem jsou roztoky NaOH, KOH, LiOH, Ba(OH)2 a NH3, prosté
uhli itanu. Nevodné roztoky kyselin se titrují alkoholickými roztoky zásad.
P ímé titrace silných kyselin poskytují velmi dobré výsledky. P i titraci silnou zásadou má
titra ní k ivka tvar \/. P i titraci amoniakem má tvar \__ (za bodem ekvivalence nadbytek NH3 vodivost
nem ní, protože NH3 není tém disociován).
P i p ímé titraci slabých kyselin je pr b h ásti titra ní k ivky do bodu ekvivalence komplikován
disocia ní rovnováhou slabé kyseliny. Tvar k ivky závisí jednak na disocia ní konstant kyseliny,
jednak na její po áte ní koncentraci. ím je kyselina slabší ( ím v tší je hodnota pK), tím menší je
po áte ní vodivost jejího roztoku. Dostate n dlouhý p ímkový úsek titra ní k ivky p ed bodem
ekvivalence, nutný k jeho správnému ur ení, lze pozorovat až u kyselin s hodnotou pK v tší než 4. P i
hodnot pK v tší než 7 vzr stá vodivost p ímkov již od po átku titrace. P i hodnotách pK v tších než
12 však již nelze správn zjistit bod ekvivalence, protože sm rnice k ivky p ed dosažením bodu
ekvivalence a po jeho dosažení jsou si velmi blízké.
Srovnáme-li tuto metodu s potenciometrickou titrací, m žeme íci, že pro kyseliny st edn silné
je konduktometrická titrace mén vhodná než titrace potenciometrická. Je však výhodn jší pro velmi
slabé kyseliny (pK 7 až l1), jako je kyselina boritá, fenoly apod.
Na obrázku jsou schematicky znázorn ny titra ní
k ivky sm sí silné a slabé kyseliny. Podobný tvar mají
i k ivky n kterých dvojsytných kyselin.

Pot eby: Konduktometr s elektrodou, stojan na elektrodu, elektromagnetická mícha ka, míchadélko,
kádinka (250-400 cm3), st i ka, mikropipeta (20-200 µl), š avelová kyselina, lodi ka a lži ka na
navažování, roztok fenolftaleinu (0,1 %), zkoumaný roztok NaOH o koncentraci p ibližn 1 mol dm–3.
-

Postup:
Na analytických vahách na lodi ce navážíme p ibližn 0,001 mol š avelové kyseliny (s p esností na
0,0001 g) a kvantitativn p evedeme do kádinky, v níž bude probíhat titrace.
Dolijeme destilovanou vodou na objem p ibližn 200 cm3.
P idáme 1 kapku (20 µl) roztoku fenolftaleinu.
Vložíme míchadélko
Kádinku s roztokem postavíme na st ed elektromagnetické mícha ky.
Vložíme elektrodu (umístíme ji tak, aby její spodní konec byl nejmén 2 cm nad míchadélkem, ale
aby celá její pracovní ást byla pono ená).

-

Mícha ku zapneme.
Podle instrukcí v návodu v laborato i zapneme po íta a odpovídající software pro komunikaci
s konduktometrem.
Zapneme konduktometr a p epneme jej do režimu autoread (p ístroj v tomto režimu nezobrazuje
aktuální hodnotu vodivosti, ale vy ká jejího ustálení a zobrazí až ustálenou hodnotu, kterou sou asn
p enese do po íta e nebo na tiskárnu).
P idáváme mikropipetou po 50-ti µl roztoku NaOH o koncentraci p ibližn 1 mol dm–3.
Po každém p ídavku zm íme vodivost a zaznamenáme barvu roztoku (hodnotíme vizuáln ).
Provedeme dostate né množství m ení (20 p ídavk za bod ekvivalence ur ený vizuáln ).
Uložíme nam ená data na po íta i do souboru ur eného vyu ujícím.
Vypneme konduktometr a mícha ku, o istíme elektrodu destilovanou vodou.
Data z po íta e si zkopírujeme pro možnost domácího zpracování.
Vypneme po íta .
Protokol:
Výpo et koncentrace NaOH z vizuáln ur eného bodu ekvivalence.
Graf závislosti vodivosti na objemu p idaného NaOH. Tvarem symbol odlišíme zm nu barvy
titrovaného roztoku (nap . prázdná kole ka odpovídají bezbarvému roztoku, plná kole ka roztoku
r žovofialovému).
Regresní p ímky proložené všemi (t emi) p ímkovými ástmi grafu a jejich rovnice vypo tené pomocí Excelu (funkce spojnice trendu lineární). P i výpo tu vynecháme zaoblené ásti grafu v místech hlavních zlom nam ené závislosti.
Ze získaných regresních rovnic vypo teme body ekvivalence pro titraci do 1. a do 2. stupn .
V grafu vyzna íme oba body ekvivalence.
Pomocí obou bod ekvivalence vypo teme koncentraci roztoku NaOH.
Porovnáme všechny t i získané íselné výsledky.
Na základ získaných výsledk a tvaru titra ní k ivky vyslovíme sv j názor na ob použité metody
indikace ekvivalence pro konkrétní zkoumaný systém.
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