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Vysv�tlivky: 
D – demonstra�ní pokus, Ž – žákovský pokus 
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Jedná se o jednoduchou odm�rnou metodu založenou na chemické reakci (nap�. metody neutraliza�ní; metody zalo-
žené na tvorb� málo rozpustných produkt� – srážecí, nebo rozpustných komplex�) nebo na p�enosu elektron� (nap�. 
oxidimetrické, reduktometrické). Podle typu chemické reakce pak odlišujeme typy titrací – nap�.: neutraliza�ní (dále 
se d�lí na alkalimetrii a acidimetrii), srážecí (nap�. argentometrie, merkurimetrie), chelatometrická a oxida�n�-re-
duk�ní – dále se d�lí na oxidimetrii (nap�. manganometrie, bromatometrie aj.) a reduktometrii (nap�. titanometrie).  
 
P�i titraci se k roztoku látky A v titra�ní ba�ce (ta, které máme mén�, obvykle to je ta, jejíž koncentracež má být sta-
novena) p�idává z byrety roztok odm�rného �inidla B, které reaguje s látkou A podle obecné rovnice: 

αA + βB → γC + δD 
Bod ekvivalence (tj. množství látky B, které práv� beze zbytku zreagovalo s veškerou látkou A v titra�ní ba�ce), se 
ur�uje bu� vizuáln� pomocí látek nazývaných indikátory, nebo n�kterou z fyzikáln� chemických metod. Podle zp�-
sobu indikace pak mluvíme nap�. o indikaci vizuální, spektrofotometrické, potenciometrické, konduktometrické apod. 
 
Koncentrace látky A se zjiš�uje ze známého množství zreagované látky B (obvykle se po�ítá z koncentrace roztoku 
látky B a z jejího ekvivalen�ního objemu), z p�vodního objemu látky A pipetovaného do titra�ní ba�ky a stechiome-
trie p�íslušné reakce. 
V �ad� p�ípad� není možno p�ipravit roztoky látky B o p�esn� známé p�edem zvolené koncentraci (nap�. proto, že 
látka B na vzduchu podléhá nežádoucím zm�nám – hydratace, oxidace, reakce se vzdušným CO2,..., takže není 
možné ji p�esn� navážit). Proto se v�tšinou p�ipravuje roztok látky B pouze o p�ibližné koncentraci a jeho p�esná 
koncentrace se pak vhodnou metodou zjiš�uje dodate�n�. Z historických d�vod� (d�íve se po�ítal tzv. faktor) se ten-
to postup d�íve nazýval faktorizace. Protože se ke stanovení p�esné koncentrace látky B používají tzv. standardní 
látky neboli standardy (to jsou látky, které je možno získat ve velmi �istém stavu a na vzduchu podléhají zm�nám jen 
velmi pomalu, takže je možné je p�esn� navážit), nazývá se tento postup dnes standardizace. Uvedené pojmy by-
chom si nem�li plést s pojmem kalibrace, což je postup, kdy se údaj na displeji p�ístroje uvádí do souladu se skute�-
ností (také pomocí tzv. standard�). 
 
STANDARDIZACE ROZTOKU NaOH NA Š�AVELOVOU KYSELINU  
Roztok NaOH o p�esné p�edem zvolené koncentraci není možné p�ipravit rozpušt�ním pot�ebného množství tuhého 
NaOH ve vod�, protože NaOH není b�žn� k dispozici v dostate�n� �istém nebo p�esn� definovaném stavu (hydratu-
je a reaguje se vzdušným CO2, takže v navážce jsou krom� NaOH p�ítomny také Na2CO3 a H2O). Proto p�ipravuje-
me roztok NaOH jen o p�ibližné koncentraci a dodate�n� m��ením ur�ujeme jeho koncentraci p�esnou. To je možno 
u�init nap�. pomocí titrace pomocí za využití roztoku tzv. standardní látky. Obvyklým standardem pro standardizaci 
roztoku NaOH je (COOH)2 � 2H2O.  

��� ����� analytické váhy, lodi�ka, odm�rná ba�ka (100 cm3), odm�rná ba�ka (500 cm3), 
nálevka, st�i�ka, byreta, stojan, držák, titra�ní ba�ka (100 cm3) 3x, pipeta (20 cm3), bezpe�-
nostní nástavec na pipetu 

���� 	���	�� (COOH)2 � 2H2O, destilovaná voda, NaOH, fenolftalein  
(Pozn.: Správn� by se pro standardizaci m�l používat postup využívající p�evod (COOH)2 na HCl a š�avelan vápe-
natý pomocí roztoku CaCl2 a jako indikátor by se m�la používat methyloranž. Tento postup však p�esahuje rámec 
základního praktika z laboratorní techniky, proto je zde použit postup jednodušší, p�estože výsledek m�že být zatí-
žen chybou – jednodušší stanovení provád�né v tomto cvi�ení je rušeno uhli�itany p�ítomnými v NaOH) 
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P�íprava standardního roztoku (COOH)2 ⋅⋅⋅⋅ 2H2O 
1. Na analytických vahách zvážíme s p�esností na 0,1 mg lodi�ku a na ni pak s toutéž p�esností navážíme 6,2 až 
6,4  g (COOH)2 � 2H2O. P�esnou navážku si zapíšeme. 
 
2. Do hrdla odm�rné ba�ky (100 cm3) vsuneme nálevku s dlouhou stopkou tak, aby konec stopky nálevky byl pod 
kruhovou zna�kou, která udává objem 100 cm3. 
 
3. Š�avelovou kyselinu z lodi�ky beze zbytku spláchneme destilovanou vodou ze st�i�ky do odm�rné ba�ky.  
 
4. Zbytky kyseliny, které ulpí na nálevce, spláchneme rovn�ž do ba�ky. Ba�ku dolijeme asi do ¾ objemu destilova-
nou vodou a š�avelovou kyselinu v ní rozpustíme. Pak ba�ku doplníme destilovanou vodou po zna�ku (spodní okraj 
menisku roztoku musí ležet na kruhové zna�ce).��



 

 
5. Ba�ku uzav�eme zátkou a její obsah promícháme. 
 
6. Z navážky (COOH)2 � 2H2O a objemu odm�rné ba�ky vypo�teme p�esnou koncentraci p�ipraveného roztoku 
(p�ibližn� 0,5 mol dm–3). 
 
Standardizace roztoku NaOH 
1. Byretu naplníme z kádinky (nikoli ze zásobní lahve) pomocí nálevky roztokem NaOH, jehož p�esnou koncentraci 
chceme stanovit. Vyjmeme nálevku, vy�káme, až se hladina ustálí a pak ode�teme polohu spodního menisku roz-
toku s p�esností na 0,01 cm3. 
 
2. P�ipraveným roztokem (COOH)2 � 2H2O propláchneme pipetu o objemu 20 cm3 a pak touto pipetou do titra�ní 
ba�ky napipetujeme 20 cm3 roztoku (COOH)2 � 2H2O. K napipetovanému roztoku do titra�ní ba�ky p�idáme 2-3 
kapky roztoku fenolftaleinu a titrujeme roztokem NaOH z byrety za stálého promíchávání roztokem v ba�ce tak 
dlouho, až první kapka roztoku NaOH zm�ní p�vodn� bezbarvý roztok v titra�ní ba�ce na slab� �ervenofialový 
(promíchávat m�žeme podle možností bu� krouživým pohybem ru�n�, nebo pomocí mícha�ky).  
 
3. Titraci provedeme celkem 3× a pro výpo�et p�esné koncentrace roztoku NaOH použijeme pr�m�rnou hodnotu 
spot�eby NaOH z t�chto t�í titrací. Nam��ené hodnoty i vypo�ítanou p�esnou koncentraci roztoku NaOH uvedeme 
v protokolu do tabulky. 
 
4. V protokole budou tyto údaje: 
     Hmotnost lodi�ky:                                 m1 = ........................... g 
     Hmotnost lodi�ky s (COOH)2  �  2H2O:  m2 =............................ g 
     Hmotnost (COOH)2  �  2H2O:                 m = m2 – m1 = ............ g  
     Objem odm�rné ba�ky: ....................... cm3 
     Látková koncentrace p�ipraveného roztoku (COOH)2: c = .......... mol dm–3 
     Pipetovaný objem (COOH)2  �  2H2O:                  cm3  
     Látkové množství (COOH)2  v titra�ní ba�ce: nš�av = ............. mol 
     Látkové množství NaOH v ekvivalen�ním objemu: nNaOH = ............. mol 
               (ur�íme z chemické rovnice: (COOH)2  +2NaOH → (COONa)2  + 2H2O 
     Spot�eby (ekvivalen�ní objemy roztoku NaOH): V1 = ........... cm3, V2 = ........... cm3, V3 = ........... cm3,  Vpr�m�r = ........... cm3 
     Koncentrace roztoku NaOH (ur�íme ze vztahu cNaOH = nNaOH / Vpr�m�r :                cNaOH = .............. mol dm–3 
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Jak je zapot�ebí p�ipravit byretu, než do ní nalijeme roztok �inidla? 
Jak se reguluje pr�tok roztoku z byrety v p�ípad�, je-li v ní je hydroxid?  
Jak je tomu v ostatních p�ípadech? 
Pro� se z byrety musí ihned po nalití �inidla (ješt� p�ed ode�tením po�áte�ního objemu) vyjmout nálevka? 
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1. laboratorní stojan 
2. byreta 
3. titra�ní ba�ka 
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