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Príprava roztokov 

o 500 cm3 roztoku NaCl s koncentráciou c = 0,0125 mol dm-3:  

Naváži sa presne 0,365 g NaCl p.a. [M = 58,443 g mol-1, H315, H319, H335], po rozpustení 

v 100 cm3 deionizovanej vody sa kvantitatívne prenesie do 500 cm3 odmernej banky. Po 

doplnení po značku deionizovanou vodou a premiešaní sa vypočíta presná koncentrácia 

štandardného roztoku. 

o 1000 cm3 cca 0,02 mol dm-3 odmerného roztoku AgNO3: 

Naváži sa cca 3,4 g AgNO3 (M = 169.8731g·mol-1, S61, H315, H319, H410), po rozpustení 

v 100 cm3 deionizovanej vody sa prenesie do 1000 cm3 odmernej banky. Po doplnení po 

značku a premiešaní sa pripravený roztok preleje a uchováva v tmavej fľaši, na tmavom 

mieste.  

o indikátor fluoresceín [S26, S36] – 0,1 % roztok v 96% etylalkohole. 

o indikátor K2CrO4 [S45, S53, S60, S61], 5 % roztok: 1 g K2CrO4 sa rozpustí v 20 cm3 vody. 

 

Poznámky:  

• prácu je potrebné robiť v rukaviciach, pretože roztok AgNO3 zanecháva na prstoch, ale aj 

oblečení tmavé škvrny, ktoré sa ťažko odstraňujú! 

• vplyvom svetla v roztoku AgNO3 pomaly prebieha fotochemický rozklad (fototermickou re-

akciou sa uvoľňuje striebro, úmerne intenzite osvetlenia) a na stenách fľaše sa objavia tmavé 

stopy po vyredukovanom striebre. 
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Štandardizácia roztoku AgNO3  
 
 Stanovenie presnej koncentrácie roztoku AgNO3 podľa Fajansa: do troch titračných baniek sa 

odpipetuje 25 cm3 0,0125 mol dm-3 štandardného roztoku NaCl a pridá sa odmerným valcom 

25 cm3 vody a 1 – 3 kvapky indikátora fluoresceínu, tak aby žltozelená farba indikátora bola 

viditeľná. Žltozelený roztok sa titruje roztokom AgNO3 s koncentráciou cca c = 0,02 mol dm-3 za 

intenzívneho miešania, v blízkosti bodu ekvivalencie sa titruje ‘po kvapkách’ do prvého trvalého 

ružového sfarbenia adsorbčného indikátora. Z priemernej hodnoty spotreby roztoku AgNO3 sa 

vypočíta presná látková koncentrácia odmerného roztoku AgNO3. 

 

 Stanovenie presnej koncentrácie roztoku AgNO3 podľa Mohra: do troch titračných baniek sa 

odpipetuje 25 cm3 0,0125 mol dm-3 štandardného roztoku NaCl a pridá sa odmerným valcom 

25 cm3 vody a 1 cm-3 indikátora K2CrO4. Žltý roztok sa za intenzívneho miešania pomaly titruje 

odmerným roztokom AgNO3 s koncentráciou cca c = 0,02 mol dm-3 dovtedy, kým nevznikne 

práve postrehnuteľné červenohnedé sfarbenie suspenzie vylúčeným Ag2CrO4, ktoré miešaním 

nezanikne.  

Slepý pokus: Do titračnej banky sa dá 1 ml indikátora K2CrO4, zriedi sa deionizovanou vodou 

(asi 50 ml). Po kvapkách sa pridáva odmerný roztok AgNO3 do prvého postrehnuteľného 

červenohnedého sfarbenia roztoku. Objem, zistený zo slepého pokusu, sa odpočíta od každé-

ho objemu získaného pri titráciách podľa Mohra. 
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Poznámka:  

• podrobný výpočet štandardizácie roztoku AgNO3 možno nájsť v Riešení a hodnotení 

praktických úloh z analytickej chémie, domáce kolo, kategória B, 52. ročník – školský rok 

2015/2016. 
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