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Laboratorní práce č. 3 - Stanovení obsahu H3PO4 v Coca-Cole 

 

Úvod: Při titračních stanoveních se k určení bodu ekvivalence, 

tj. konce titrace, může použít indikátor (dochází ke 

změně barvy nebo vzniku sraženiny). Průběh 

acidobazických titrací lze sledovat pomocí závislosti pH 

na objemu titračního činidla. Při těchto titracích se mění 

koncentrace vodíkových iontů H+ právě v závislosti na 

použitém titračním činidle. Hodnoty pH se nejčastěji 

měří pH – měrnou elektrodou (nejčastěji skleněnou). 

Schéma aparatury je znázorněno na obrázku 1. 

 

 

Obr. 1 – Schéma titrační aparatury 

 

 Při této tzv. 

potenciometrické 

titraci se měří 

závislost pH 

(napětí) na objemu 

přidaného titračního 

činidla. Tato 

závislost má typický 

esovitý průběh. 

Přesná hodnota pH 

není v tomto 

případě důležitá, 

naopak důležitým parametrem     Obr. 2 – Titrační křivka H3PO4  

 

je spotřeba činidla, při níž se na titrační křivce projeví výrazná změna pH (napětí) – 

tzv. titrační (potenciálový) skok. Bod ekvivalence lze nejjednodušeji (za předpokladu 

využití výpočetní techniky) zjistit pomocí tzv. první derivace, která se projeví jako 

maximum na křivce. Zjednodušeně lze říci, že se jedná o podíl rozdílu hodnot pH a 

rozdílu objemů dvou sousedních bodů. 

 Titrační křivka kyseliny trihydrogenfosforečné má zřetelné dva titrační skoky 

odpovídající titraci do dvou stupňů (obrázek 2), tj. vznik dihydrogenfosforečnanu 

(odštěpení jednoho protonu) a hydrogenfosforečnanu (odštěpení dvou protonů). 
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Úkol:  Změřte potenciometrickou titrační křivku kyseliny trihydrogenfosforečné. Určete body 

ekvivalence jednotlivých stupňů disociace, stanovte látkovou a hmotnostní 

koncentraci použité kyseliny trihydrogenfosforečné v předloženém vzorku nápoje. 

 

Pomůcky: SPARK; PASPORT senzor pH;odměrný válec 50 ml; kádinka 150 ml a 250 ml; 

střička; kuchyňské ubrousky  

 

Chemikálie: 0,1M roztok NaOH – 100 ml; vzorek nápoje Coca-Cola nebo Pepsi-Cola 

 

Pracovní postup: Příprava roztoků  

1. Ze zásobního roztoku 0,1 M NaOH si odlijte asi 100 ml do připravené kádinky. 

2. Byretu propláchněte destilovanou vodou. Poté ji propláchněte odměrným roztokem  

0,1M NaOH, upevněte ji pomocí držáku do křížové spojky na stojan. 

3. Byretu naplňte odměrným roztokem 0,1M NaOH, dbejte na to, aby ve výpustné části 

nebyl vzduch. 

4. Do kádinky o objemu 250 ml odlijte 50 ml vzorku nápoje. Poté tento nápoj krátce 

povařte, kádinku přikryjte hodinovým sklem a nechte vychladnout. Poté zřeďte 

destilovanou vodou na vhodný objem tak, aby pH elektroda byla ponořena. 

5. pH senzor (elektrodu) upevněte do stojanu pomocí křížové spojky. 

6. Do kádinky se vzorkem nápoje ponořte míchadlo nebo vhoďte míchadélko magnetického 

míchadla a ponořte pH elektrodu opláchnutou destilovanou vodou a pečlivě osušenou 

buničinou. 

 

Nastavení SPARKu 

Spusťte zařízení SPARK. Klikněte na tlačítko SESTAVIT a zvolte VYTVOŘIT ČÍSELNÁ DATA, 

definujte název veličiny objem a název jednotky ml, dále volbu použít stejné hodnoty pro 

všechna měření nastavte na off a klikněte na tlačítko OK. Poté zvolte pH  a objem a klikněte 

na ikonu grafu. Dále klikněte na pH a zvolte ikonu číselné hodnoty. Po kliknutí na tlačítko OK 

zvolte novou stránku a vytvořte tabulku se sloupci pH a objem. 

 

Záznam dat 

1. Kliknutím na tlačítko vzorkování  zvolte volbu MANUAL  a následně tlačítko OK. Tlačítkem 

zelené šipky START zahajte měření.  

2. Po ustálení hodnoty pH ji zaznamenejte zeleným zatržítkem.  

3. Přepněte se na tabulku, zvolte ikonu tabulky a editační ikonu T. Vedle zaznamenané 

hodnoty pH ve sloupci objem klikněte na textové pole a zapište hodnotu objemu 0 ml 

(zapište bez jednotek).   

4. Z byrety přidejte 1 ml 0,1M roztoku NaOH, vyčkejte ustálení hodnoty pH a celý postup 

opakujte. 

5. Z počátku přidávejte po 1 ml, v okolí bodu ekvivalence (sledujte graf) po 0,5 ml, za 

bodem ekvivalence je možné přidávat také po 1 ml 0,1M roztoku NaOH. 
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6. Titrujte do hodnoty pH asi 10. 

 

Analýza dat 

Pomocí 1. derivace pH proti objemu - viz. instruktáž odečtěte oba body ekvivalence. 

Exportujte naměřená data a dále zpracujte v programu MS Office Excel. 

 

Výsledky: Zpracujte pracovní list.  

 


