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ABSTRAKT 
Odmerná analýza je veľmi rozšírená klasická analytická technika, často realizovaná v prevádzkových, školských 
aj vedecko-výskumných laboratóriách. Je založená na zistení objemu skúmadla potrebného na úplné 
zreagovanie stanovovanej zložky v analyzovanom roztoku. Pri príprave roztokov, realizácii titrácie, prípadne pri 
pomocných prácach (zahrievanie, miešanie a i.) dochádza k chybám spôsobujúcim nepresnosť výsledku, 
prípadne až k ohrozeniu zdravia pracovníkov. V predkladanom príspevku sú načrtnuté zásady správnej 
laboratórnej praxe pri odmernej analýze, identifikované hlavné riziká a navrhnuté opatrenia na ich elimináciu. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: odmerná analýza, volumetria, roztoky, správna laboratórna prax, bezpečnosť 
 
ABSTRACT 
Volumetry is widely routine analytical technique, often realized in operational, educational and scientific 
research laboratories.It is based on the finding of accurate reagent amount, required for complete reaction with 
the analyte solution.In preparing solutions, realisation of titration or the supporting operations (heating, mixing, 
etc.)can occur errors causing uncertainty in the results, or to endanger the health of workers.The aims of this 
paper are to describe the principles of good laboratory practice in volumetry, identify the main risks and 
proposed the rules for their elimination. 
 
KEY WORDS: volumetry, solutions, good laboratory practice, safety 
 
 
ÚVOD 
 
Odmerná analýza alebo aj titrácia je také stanovenie látok, ktoré je založené na zistení objemu skúmadla 
s presnou a známou koncentráciou (tzv. odmerného roztoku) potrebného na úplné zreagovanie stanovovanej 
zložky v analyzovanom roztoku alebo v presnej návažke skúmanej vzorky.  

Reakcia musí byť dostatočne rýchla, musí prebiehať kvantitatívne a zároveň musí byť jedinou reakciou, 
ktorá prebieha v roztoku (ostatné látky prítomné v skúmanej vzorke nesmú so skúmadlom reagovať). K 
metódam odmernej analýzyzaloženým na protolytických reakciách patrí acidimetria (odmerným roztokom sú 
kyseliny) a alkalimetria (odmerným roztokom sú zásady). Medzi metódy založené na komplexotvorných 
reakciách patria hlavne chelatometria (odmerným roztokom je chelatón) a merkurimetria (odmerným roztokom 
je dusičnan ortutnatý). Argentometria (odmernými roztokmi sú dusičnan strieborný a tiokyanid amónny, resp. 
draselný) využíva zrážacie reakcie. Silné oxidačné činidlá a teda aj oxidačno-redukčné reakcie využívajú 
predovšetkým manganometria (odmerným roztokom je manganistan draselný), dichromatometria (odmerným 
roztokom je dichróman draselný) a bromatometria (odmerným roztokom je bromičnan draselný). 

Stav, pri ktorom je pridané látkové množstvo titračného činidla chemicky ekvivalentné látkovému množstvu 
prítomnej stanovovanej zložky, sa označuje ako bod ekvivalencie. Jeho dosiahnutie sa pri titrácii najčastejšie 
stanovuje vizuálne pomocou tzv. indikátorov, ktoré ho indikujú zmenou sfarbenia, vznikom zákalu, zrazeniny 
a pod. Bod ekvivalencie sa však dá určiť aj iným spôsobom, meraním vhodnej fyzikálnej veličiny (teplota, pH, 
vodivosť a i.). Z hľadiska techniky uskutočnenia titrácie rozoznávame: 
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 priame odmerné stanovenia – analyzovaná látka reaguje s odmerným skúmadlom v priebehu titrácie. 
Môžu sa uskutočňovať aj postupné stanovenia, keď sa po stanovení jednej zložky a po úprave 
reakčného prostredia pokračuje v stanovení ďalšej zložky. 

 nepriame odmerné stanovenia – analyzovaná látka reaguje so skúmadlom, pričom množstvo produktu 
tejto reakcie je ekvivalentné množstvu analyzovanej látky. Produkt primárnej reakcie sa stanoví 
titráciou odmerným roztokom iného vhodného skúmadla. 

 spätné odmerné stanovenia – ak analyzovaná látka nemôže reagovať so skúmadlom priamo (je 
nerozpustná, rozkladá sa a pod.), k analyzovanej vzorke sa pridá známy prebytok štandardného 
odmerného roztoku skúmadla a po prebehnutí reakcie medzi stanovovanou látkou a skúmadlom sa 
stanoví nezreagovaný podiel titráciou odmerným roztokom iného skúmadla. 

 odmerné stanovenia s generovaním skúmadla v reakčnom prostredí – skúmadlo vzniká priamo v 
prostredí analyzovanej látky a okamžite reaguje so stanovovanou látkou. Tento typ stanovenia sa 
môže uskutočniť aj ako spätné stanovenie. 

 
Pri niektorých stanoveniach môžu vedľajšie reakcie látok prítomných v reakčnej zmesi skresľovať výsledok 
stanovenia – spotrebujú časť skúmadla. V takýchto prípadoch je potrebné vykonať aj tzv. slepý pokus, čo je 
odmerné stanovenie, pri ktorom sa dodržiava predpísaný pracovný postup za neprítomnosti vzorky. Látkové 
množstvo skúmadla zodpovedajúce slepému pokusu sa odpočítava od látkového množstva skúmadla 
spotrebovaného na reakcie v prítomnosti vzorky. Na výpočet výsledku titrácie je potrebné poznať 
stechiometricky vyčíslenú rovnicu stanovenia látky B odmerným roztokom A, objem odmerného činidla (VA) so 
známou koncentráciou (cA), ktorý sa odčíta v bode ekvivalencie a objem (VB), resp. hmotnosť (mB) vzorky (ak sa 
má výsledok vyjadriť hmot. %).Vlastný výpočet je potom jednoduchým odvodením vzťahov z chemickej 
rovnice: 

aA + bB ↔ cC + dD 
 

 →  →  →   
 

Výsledok titrácie (odmerného stanovenia) sa najčastejšie vyjadruje ako koncentrácia látkového množstva 
stanovovanej zložky (cB), hmotnostný zlomok stanovovanej zložky (wB) alebo hmotnosť stanovovanej zložky 
(mB). 
 
1. PRÍPRAVA ROZTOKOV ZADANÝCH OBJEMOVÝM POMEROM KVAPALNÝCH LÁTOK 
 
Roztokom rozumieme homogénnu sústavu (fázu), skladajúcu sa najmenej z dvoch chemických látok – zložiek, 
ktorých pomer sa môže v určitých rozmedziach plynule meniť. Zložkami roztoku sú rozpúšťadlo a rozpustené 
látky. Látku, ktorá je v sústave v nadbytku, označujeme ako rozpúšťadlo. Roztoky zadané objemovým pomerom 
kvapalných látok sú najmenej presné, veľmi často sa používajú napríklad na úpravu pH reakčného prostredia 
prídavkom zriedených kyselín a zásad. Pri riedení 1 : 1 (v/v) zmes pozostáva z jedného dielu riedenej chemikálie 
a rovnakého dielu rozpúšťadla. Pri riedení 1 : 2 (v/v) zmes pozostáva z jedného dielu riedenej chemikálie 
a dvoch dielov rozpúšťadla, pri riedení 2 : 1 (v/v) zmes pozostáva z dvoch dielov riedenej chemikálie a jedného 
dielu rozpúšťadla, atď.Pri príprave roztokov treba dodržiavať všeobecný postup: 

 Do vopred označenej kadičky sa odmerným valcom alebo po označenie príslušného približného objemu 
na kadičke sa naleje rozpúšťadlo (najčastejšie voda). 

 Pipetou, odmerným valcom alebo po označenie príslušného približného objemu na kadičke sa opatrne 
naleje riedená chemikália. 

 Roztok sa premieša sklenenou tyčinkou. 
 

 
Obrázok 1: Bezpečné otváranie fľaše s vonkajšou aj vnútornou zátkou a príprava roztoku  

zadaného objemovým pomerom kvapalných látok 
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Potenciálne riziká a bezpečnostné opatrenia pri príprave roztokov zadaných objemovým pomerom 
kvapalných látok: 
 
1. Práca s chemikáliami 

Pri práci s chemikáliami nesmie dôjsť k ich styku s pokožkou, sliznicou, zažívacími a dýchacími orgánmi. 
Základné informácie o vlastnostiach konkrétnej chemickej látky, ako aj pokyny pre bezpečné skladovanie 
a manipuláciu poskytuje karta bezpečnostných údajov, prípadne údaje na etiketách pôvodných obalov. Tieto 
údaje musia byť dostupné všetkým, ktorí s nimi prichádzajú do kontaktu.  
Látky sa majú udržiavať predovšetkým v ich pôvodných obaloch, v uzavretých nádobách z vhodného 
materiálu a označené presným názvom.  
Najčastejším materiálom na uchovávanie chemikálií je inertné sklo. Látky, ktoré reagujú so sklom (HF) 
alebo sa v styku s ním rozkladajú (H2O2) sa musia uchovávať v nádobách z plastických hmôt, kovu alebo 
sklenených nádobách chránených parafínom. Zlúčeniny, ktoré sa rozkladajú svetlom, je nutné skladovať v 
nádobách z nepriehľadného materiálu alebo tmavého skla.Pri práci sa dbá na to, aby boli presne označené 
všetky používané chemikálie a roztoky, aby nemohlo dôjsť k zámene.  
Všetky prázdne, alebo čiastočne naplnené nádoby obsahujúce chemické látky musia byť pevne uzavreté, aby 
sa zabránilo inhalácii výparov.  
Prebytočné roztoky a chemikálie je zakázané vracať do pôvodných zásobných fliaš. Ak sa prenášajú plné 
fľaše (hlavne väčšie), držia sa jednou rukou za hrdlo a druhou rukou sa pridržiavajú za spodnú časť. 
Prípadná umelohmotná sieťka, tlmiaca nárazy pri hromadnom transporte sa pri prenášaní a používaní 
zásobnej fľaše odstráni.  
Ak sa vo fľaši okrem vonkajšej závitovej zátky nachádza aj zátka vnútorná, nevyberá sa rukami. Uchopením 
vnútornej zátky vonkajšou sa opatrne vyberie. Vnútorná zátka sa neukladá na pracovný stôl, má ostať vo 
vonkajšej. Zábrusové fľaše sa nikdy nedržia za zábrus, je to najslabšie miesto celej fľaše. Fľaše 
s chemikáliami a roztokmi sa nikdy neprenášajú otvorené, ani sa neponechávajú otvorené voľne stáť na 
pracovnom stole. Otvorená je vždy len jedna fľaša. Silné kyseliny, zásady, ale aj koncentrované roztoky 
amoniaku, fenolu, peroxidu, brómu a i. sú žieravé látky, preto je s nimi potrebné pracovať veľmi opatrne. 
Už malé kvapôčky vznikajúce pri nepatrnom prelievaní spôsobujú popáleniny a poškodzujú oči. Preto sa pri 
prelievaní používajú lieviky a kvapalina sa vždy leje po tyčinke. Vždy sa dbá na to, aby sa nepoškodil štítok 
s názvom chemikálie (nádoba sa drží štítkom smerom k dlani) a nezanechalo sa malé množstvo obsahu na 
vonkajšom povrchu nádoby. Spravidla sa otvor nádoby pre istotu utrie kúskom buničiny alebo filtračného 
papiera.  
Riedidlom pre nepolárne látky sú spravidla horľavé organické látky. Horľaviny sa podľa stupňa 
nebezpečnosti delia do štyroch tried: Trieda I s teplotou vzplanutia do 21°C (napr. acetón, etanol, metanol, 
benzén, toluén), Trieda II s teplotou vzplanutia medzi 21 – 55 °C (napr. ľadová kyselina octová, butanol), 
Trieda III s teplotou vzplanutia medzi 55 – 100 °C (napr. etylénglykol) a Trieda IV s teplotou vzplanutia 
medzi 100 – 250 °C (napr. vyššie alkoholy).  
Teplota vzplanutia je najnižšia teplota kvapaliny, pri ktorej dôjde k vzplanutiu dotykom zdroja zapílenia. Pri 
práci s horľavinami sa preto musí dbať na to, aby v okolí nebol otvorený plameň alebo rozžeravené 
predmety (elektrický varič, sušiareň).S kvapalnými horľavinami by sa malo vždy pracovať v digestore 
mimo dosahu horúcich predmetov a fľaše s týmito chemikáliami ihneď po odbere uzavrieť. Treba si 
uvedomiť, že pary horľavín sú ťažšie ako vzduch.  
Ak sa horľaviny prelievajú do nádoby, rozširujú sa jej pary po celom laboratórnom stole a môžu sa zapáliť 
aj od plameňa, ktorý je od miesta používania zdanlivo dosť vzdialený. Nikdy sa nenechávajú v otvorenej 
nádobe (kadička, odmerný valec) položenej na stole.  
Nádoby na horľavé kvapaliny musia byť vždy uzavreté a nezmazateľne označené. Spravidla sa plnia do 3/4 
objemu nádoby (výnimkou je éter, ktorý sa plní úplne, aby sa zamedzilo tvorbe nebezpečného explozívneho 
peroxidu v styku so vzduchom) a pri prenášaní sa nikdy nedržia za hrdlo.  
V rozbitných nádobách možno skladovať nanajvýš 5 litrov horľaviny v jednej nádobe.  
Niektoré horľaviny Triedy I sa môžu vznietiť aj vplyvom intenzívnejšieho slnečného svetla (sklo môže 
pôsobiť ako šošovka) a preto sa uchovávajú v tmavých fľašiach a v tme.  
Pri rozliatí horľaviny je nutné okamžite zhasnúť kahan, vypnúť elektrický prúd mimo laboratória a postarať 
sa o dôkladné vetranie. Kvapalina sa nechá vsiaknuť do vhodného porézneho materiálu, ktorý sa odstráni na 
bezpečné miesto. Počas utierania kvapaliny handrou je potrebné dať pozor, pretože sa trením môže vytvoriť 
iskra statickej elektriny, ktorá môže kvapalinu zapáliť. Nepolárne rozpúšťadlá rozliate na PVC sa preto 
nesmú roztierať. 
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2. Práca so sklom 
Pri meraní objemu kvapalín treba dodržiavať predpísanú teplotu uvedenú na odmernom skle, neodmeriavajú 
sa horúce a ani veľmi studené kvapaliny. Odmerné sklo musí byť dokonalé vyčistené a vysušené. Pri 
vyberaní skla zo sušiarne treba mať na pamäti, že horúce sklo vyzerá rovnako ako studené a teda môže dôjsť 
k popáleniu. Sklo samo o sebe môže byť nebezpečné, v dôsledku jeho krehkosti a vznikom ostrých hrán. Ak 
sa rozbije, zbytky skla sa odstránia metličkou a lopatkou, ktoré sú na to určené. 
 

3. Vlastné riedenie chemikálie 
Odmeriavanie malých množstiev chemikálií sa robí buď v odmernom valci (v prípade žieravín sa odmerný 
valec nedvíha do úrovne očí, ale nechá sa na stáť na stole a zohneme sa) alebo pomocou špeciálnych nádob. 
Zo zásobnej fľaše sa odleje do kadičky približné potrebné množstvo chemikálie (hrdlá oboch nádob by sa 
mali dotýkať) a až z tejto sa následne odmeriava potrebný objem odmernými nádobami (napr. odmernými 
valcami, pipetami).Prebytočné roztoky a chemikálie je zakázané vracať do pôvodných zásobných fliaš. Pri 
práci s kyselinami a hydroxidmi, hlavne pri ich prelievaní alebo riedení (chemikália sa vždy pridáva do 
vody) sa chránia oči a tvár štítom alebo okuliarmi a ruky gumovými rukavicami. Po skončení práce sa 
rukavice dôkladne umyjú vodou a mydlom a osušia sa. 

 
 
2. PRÍPRAVA PERCENTNÝCH ROZTOKOV Z TUHÝCH LÁTOK 
 
Percentné roztoky v odmernej analýze sú obvykle pripravené z bežných chemikálií obvyklej čistoty. Na ich 
rýchlu prípravu sa používajú bežné laboratórne váhy (s presnosťou 0,01 g) a menej presné odmerné sklo, napr. 
odmerné valce, delené pipety a pod. Využívajú sa napr. na úpravu reakčného prostredia, ako roztok indikátora 
alebo látka, ktorej roztok sa pridáva v nadbytku. Schopnosť a rýchlosť rozpúšťania látky v rozpúšťadle pri 
príprave roztokov z tuhých látok je daná:  
 
1. charakterom rozpúšťanej látky – podľa toho, či sa v priebehu rozpúšťania menia fyzikálno–chemické 

vlastnosti rozpúšťanej látky, sa rozlišuje rozpúšťanie fyzikálne (rozpúšťaná látka a rozpúšťadlo navzájom 
nereagujú a po odstránení rozpúšťadla je možné pôvodnú rozpustenú látku opäť oddeliť, napr. NaCl a H2O) 
a chemické (v priebehu rozpúšťania sa menia chemické vlastnosti rozpúšťanej látky, napr. rozpúšťaním 
kovového zinku v zriedenej kyseline sírovej vzniká ZnSO4 a plynný H2). Tuhé látky tvoria s rozpúšťadlom 
nenasýtené roztoky len do nasýtenia roztoku, ktorý nemožno prekročiť (presýtené roztoky sa pripravujú 
špeciálnymi postupmi a technikami, v odmernej analýze však tieto roztoky nemajú význam). Hmotnosť 
látky A v 100 g nasýteného roztoku pri určitej tepote udáva rozpustnosť (s): 
 
 

 →  
 

Môže byť definovaná aj ako hmotnosť látky A, ktorá sa rozpustí v 100 g vody pri určitej teplote: 
 
 

 →  
 

Vynesením grafickej závislosti rozpustnosti určitej látky od teploty sa získa krivka rozpustnosti. Krivky 
rozpustnosti, prípadne zloženie roztokov pri daných teplotách je uvedené v chemických tabuľkách.  
 

2. charakterom rozpúšťadla – rozpúšťadlo má veľký vplyv na priebeh chemických reakcií – zrieďuje 
reaktanty, odvádza reakčné teplo, riadi chemickú reakciu za vzniku určitého produktu. Rozpúšťadlá sa 
klasifikujú podľa polarity, koordinačných schopností, schopnosti vymieňať ióny H3O

+ a i. Všeobecne platí 
pravidlo, že dobré rozpúšťadlo je svojou chemickou povahou podobné rozpúšťanej látke. Na rozpúšťanie 
anorganických zlúčenín iónovej povahy sú vhodné rozpúšťadlá silne polárne s veľkými koordinačnými 
schopnosťami (napr. voda). Organické látky sa najčastejšie rozpúšťajú v rozpúšťadlách s menšou polaritou. 
Medzi polárne rozpúšťadlá patrí napríklad voda, dimetylsulfoxid, kyselina octová; medzi menej polárne 
napríklad metanol, etanol, acetón; a medzi (takmer) nepolárne patria napríklad dietyléter, chloroform, 
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toluén, hexán. Pri voľbe rozpúšťadla sa musí brať do úvahy aj jeho prchavosť, toxicita (mnohé sú veľmi 
jedovaté), ako aj spôsob následného zneškodňovania použitého rozpúšťadla.  

 
3. veľkosťou styčnej plochy rozpúšťanej látky – tuhé látky sa rozpúšťajú rýchlejšie, ak sa zväčší ich povrch 

(napr. rozotrením). 
 
4. teplotou – príprava roztokov je často sprevádzaná teplotnými zmenami, vychádzajúcimi z odlišných 

rozpúšťacích tepiel chemických látok. Rozpúšťanie mnohých bežných anorganických látok vo vode je silne 
exotermický proces. Hydroxid sodný alebo draselný sa preto do vody v kadičke pridáva len pomaly. Ak sa 
roztok zohrieva, treba ho opatrne chladiť. V prípade, ak teplota klesá (napríklad pri príprave roztoku 
kyseliny šťaveľovej), roztok treba opatrne zohriať. 

 
 
Pri príprave percentných roztokov z tuhých látok treba dodržiavať všeobecný postup: 
 
1. Vypočíta sa potrebné množstvo tuhej, čistej (100 %) chemikálie: 

 

 
 
kde mA, je hmotnosť (g) použitej chemikálie,wA je hmotnostný zlomok roztoku amroztoku je hmotnosť 
pripravovaného roztoku. Ak sa jedná o nie čistú (tzn. nie 100 % chemikáliu), prípadne o hydrát, vypočíta sa 
potrebné množstvo dostupnej chemikálie: 
 
 

 
 
resp. v prípade hydrátov s využitím molárnych hmotností bezvodej soli a hydrátu (g mol-1): 
 
 

 , kde  
 

2. Vypočíta sa potrebné množstvo rozpúšťadla: 
 
 

 →  
 
 

3. Na laboratórnych váhach sa vo vhodnej navažovačke, v prípade väčšej hmotnosti na hodinovom sklíčku, 
naváži vypočítané množstvo tuhej chemikálie. 

4. Odmerným valcom sa do vopred označenej kadičky pridá vypočítaný objem rozpúšťadla. 
5. Chemikália sa opatrne, po malých dávkach presype do kadičky. 
6. Roztok sa zamieša sklenenou tyčinkou, prípadne sa zahreje / ochladí na laboratórnu teplotu až do úplného 

rozpustenia a rozmiešania chemikálie. 
 
 

  
Obrázok 2: Príprava percentného roztoku z tuhej látky 
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Pri práci s laboratórnymi váhami(d = 0,01 g) treba dodržať nasledovný postup: 
 

 Pred a po skončení váženia sa skontroluje čistota misky a celého priestoru váh. V prípade znečistenia sa 
miska a daný priestor vyčistí štetcom alebo jemnou a čistou handričkou. 

 
 Váhy sa zapnú a v prípade potreby vynulujú. Nulová hmotnosť sa kontroluje vždy pred a po vážení. 
 
 Po zapnutí váh sa na misku položí nádoba na váženie – chemikália sa nikdy nesype priamo na misku, 

ale je potrebné použiť nádoby na váženie (navažovačky, tégliky, hodinové sklíčka a i). Prchavé a silne 
hygroskopické látky, podobne aj kvapaliny, sa musia vážiť v uzatvorených navažovačkách. Vážené 
nádoby musia byť čisté a suché. Musia mať rovnakú teplotu ako majú váhy. Vážený predmet sa vždy 
kladie do stredu misky. 

 
 Skontroluje sa, či hmotnosť nádoby a váženej látky nie je väčšia ako maximálna merateľná hmotnosť 

použitých váh, t.j. váživosť váh. Váha ľubovoľnej nádoby na váženie sa vytaruje stlačením príslušného 
klávesu. Na displeji sa objaví nula a po pridaní látky do nádoby bude na displeji zobrazená jej netto 
hmotnosť, t. j. hmotnosť látky bez nádoby.  

 
 Opatrne sa pridáva alebo odoberá chemikália. Chemikália sa nikdy nesype zo zásobnej fľaše, ale 

používajú sa lyžičky, špachtle a pod. Po navážení potrebného množstva sa fľaša s chemikáliou ihneď 
uzavrie. 

 
 Po skončení váženia sa z váh odoberú všetky vážené predmety a váhy sa vypnú stlačením príslušného 

klávesu. 
 
 

 
Obrázok 3: Váženie tuhej látky na laboratórnych váhach – zapnutie,  

vytarovanie hodinového sklíčka, pridávanie alebo odoberanie chemikálie 
 
 
 

Potenciálne riziká a bezpečnostné opatrenia pri príprave percentných roztokov z tuhých látok: 
 
1. Práca s chemikáliami 

Pre prácu s chemikáliami platia všeobecné zásady uvedené v Kapitole 1. S chemikáliami sa nesmie 
manipulovať nechránenými rukami, ale len pomocou nástrojov z materiálu nereagujúceho s danou látkou, 
ako sú lyžička, špachtľa, kliešte a pod. Je zakázané naberať tuhé chemikálie nečistou alebo vlhkou 
lyžičkou, prípadne tieto nechávať vo fľaši s chemikáliou. V niektorých prípadoch, najmä ak sa jedná 
o hygroskopickú látku a fľaša s chemikáliou bola zle uzavretá, dochádza k vytvoreniu hrúd, prípadne 
k vytvoreniu kompaktnej masy. Túto je nutné opatrne uvoľniť a rozrušiť. V prípade plastovej fľaše sa to 
realizuje opatrným poklepaním po vonkajšej strane nádoby, v prípade sklenenej nádoby opatrným 
rozrušením nožíkom alebo špachtľou. Uvoľnené hrudy sa rozotrú rozotieradlom v rozotieračke na 
dostatočnú zrnitosť. Ak by mohlo dôjsť k poškodeniu / rozbitiu nádoby, chemikália sa spolu s obalom 
radšej vyhodí. Ak dôjde k rozsypaniu tuhej látky, treba ju okamžite pozametať (tzn. nie utrieť mokrou 
handrou) a vysypať do odpadovej nádoby. 
 

2. Váženie 
Pri práci so zariadeniami je dôležité sa pred prácou s nimi dokonale oboznámiť s návodom na používanie a 
pokynmi pre bezpečnú prácu. Pri každom ďalšom používaní je potrebné zariadenie pred jeho spoustením 
zbežne skontrolovať, či náhodou nedošlo k jeho poškodeniu, zatečeniu alebo zvlhnutiu. Pri práci 
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s elektrickými spotrebičmi musia byť ruky vždy suché. Prívodná šnúra nesmie blokovať priechod medzi 
laboratórnymi stolmi, nesmie sa voľne váľať po podlahe, kde by o ňu mohol niekto zakopnúť a tiež nesmie 
byť v dotyku s horúcimi časťami aparatúry, najmä horúcimi varičmi. Obsluhujúci sa smie dotýkať len častí, 
ktoré sú pre obsluhu určené a musí k nim mať voľný prístup. Navažuje sa vždy na vopred označenú, čistú 
a suchú navažovačku. Navažovačka sa drží z boku, aby nedošlo ku kontaminácii rúk na jednej strane, 
prípadne znehodnoteniu chemikálie / ovplyvneniu hmotnosti návažky na strane druhej. Použitá lyžička sa 
nesmie nechávať vo fľaši s chemikáliou, ale je treba ju podľa možnosti okamžite umyť, pretože voľne 
položená na pracovnom stole môže byť zdrojom kontaminácie pracovného priestoru alebo ak je keramická, 
môže dôjsť k jej rozbitiu. Pre prenos naváženej chemikálie do nádoby s úzkym hrdlom sa použije čistý 
suchý lievik. 
 

3. Rozpúšťanie chemikálie 
Odmeriavanie rozpúšťadla sa robí buď v odmernom valci (v prípade žieravín sa odmerný valec nedvíha do 
úrovne očí, ale nechá sa na stáť na stole a zohneme sa) alebo pomocou špeciálnych nádob. Správnemu 
a bezpečnému odmeriavaniu objemu kvapalín sa bližšie venujeme v Kapitole 3. Pri rozpúšťaní 
žieravín(chemikália sa vždy pridáva do vody) sa chránia oči a tvár štítom alebo okuliarmi a ruky gumovými 
rukavicami. Pretože sa spravidla vždy uvoľňuje teplo, rozpúšťa sa po častiach pri stálom miešaní a 
chladení. Tuhé hydroxidy leptajú sklo, preto sa môžu prichytávať na stene nádoby. Po skončení práce sa 
rukavice dôkladne umyjú vodou a mydlom a osušia sa. 

 
 
3. PRÍPRAVA PERCENTNÝCH ROZTOKOV Z KVAPALNÝCH LÁTOK (RIEDENÍM) 
 
Percentné roztoky v odmernej analýze sú obvykle pripravené z bežných chemikálií obvyklej čistoty, najčastejšie 
riedením technických kyselín (36 % HCl, 96 % H2SO4, 85 % H3PO4 a pod.).Na ich rýchlu prípravu sa používajú 
odmerné nádoby na doliatie (napr. kadičky, odmerné valce, Erlenmayerove banky) aj na vyliatie (napr. pipety, 
byrety a i). Využívajú sa napr. na úpravu reakčného prostredia, ako roztok indikátora alebo látka, ktorej roztok sa 
pridáva v nadbytku.Pri príprave percentných roztokov z kvapalných látok treba dodržiavať všeobecný 
postup: 
 
1. Vypočíta sa potrebné množstvo kvapalnej čistej (100 %) chemikálie: 

 
 

 
 

kde VAje objem (cm3) aρA je hustota použitej chemikálie (g cm–3), wroztoku je hmotnostný zlomok,Vroztoku je 
objem(cm3) aρroztoku je hustota (g cm–3) pripravovaného roztoku. V prípade, že sa nejedná o čistú (100 %) 
chemikáliu, ale chemikáliu s danou čistotou (wA), vypočíta sa potrebný objem dostupnej chemikálie.  
 
 

 
 
 
 

2. Vypočíta sa potrebné množstvo rozpúšťadla. 
 
 

 
 
3. Odmerným valcom sa do vopred označenej kadičky naleje vypočítaný objem rozpúšťadla. 
4. Chemikália sa odmerným valcom alebo pipetou opatrne, po malých dávkach prileje do kadičky. 
5. Roztok sa zamieša sklenenou tyčinkou, prípadne sa zahreje / ochladí na laboratórnu teplotu až do úplného 

rozmiešania chemikálie. 
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Obrázok 4: Príprava percentného roztoku z kvapalnej látky 

 
Na meranie objemu kvapalných čistých látok a roztokov sa používajú rôzne odmerné nádoby, ktorých tvar, 
rozmery a veľkosť sú normalizované štátnymi normami. Odmerné nádoby sú kalibrované spravidla pri teplote 
20 °C, čo je na nich vždy vyznačené. Pre bežné operácie je dovolená odchýlka asi 5 °C. K vážnej chybe môže 
dôjsť celkom nepozorovane, napr. pri rozpúšťaní niektorých látok (pri príprave roztokov kyselín) sa uvoľňuje 
teplo, ktoré kvapalinu zohreje na dosť vysokú teplotu a ak sa odmeria objem roztoku takejto látky hneď po jeho 
príprave, bude objem po ochladení menší ako bolo požadované. Výber odmernej nádoby treba prispôsobiť 
meranému objemu, pretože ak sa použije neúmerne veľká nádoba, zväčší sa relatívna chyba pri odčítaní objemu. 
Ak sa použije nádoba menšia ako je požadovaný objem, musí sa objem merať viackrát, čím sa takisto zväčší 
chyba merania (spočítajú sa absolútne chyby každého merania). Pre správne zmeranie objemu je dôležitá 
presnosť jeho odčítania zo stupnice alebo z rysky. Odmerné nádoby sú kalibrované na odčítanie tzv. spodného 
okraja menisku. Meniskom sa nazýva oblúkovité prehnutie kvapaliny, ktoré vzniká na rozhraní kvapaliny, steny 
nádoby a vzduchu vplyvom medzipovrchového napätia. Pri odčítaní sa musí oko pozorovateľa nachádzať na 
úrovni spodného okraja menisku, aby nedošlo k vzniku tzv. paralaxnej chyby. Ak sa nachádza oko pod alebo nad 
úrovňou menisku, je odčítaný objem iný ako zodpovedá skutočnosti. Pri farebných roztokoch, ako je napríklad 
roztok manganistanu draselného, sa zvykne odčítavať horný okraj menisku.  
 
Pri práci s odmernými nádobami na doliatie (napr. odmerný valec, odmerná banka) treba dodržať nasledovný 
postup: 
 

 Do odmernej nádoby sa z kadičky, zásobnej banky a pod. pomocou lievika s dlhou stopkou siahajúcou 
až pod rysku naleje kvapalina asi 1 cm pod koniec lievika (ak sa nepoužije lievik, tak asi 1 cm pod 
rysku). 

 Lievik sa vyberie, nádoba sa uchopí pod hrdlom a dvihne do úrovni očí tak, aby bola v zvislej 
polohe (pri príprave veľkých objemov a koncentrovaných roztokov žieravín môže byť nádoba položená 
na pracovnom stole). 

 V úrovni očí sa po stene opatrne striekačkou alebo pipetou po rysku doplní rozpúšťadlom. Spodný okraj 
menisku sa musí dotýkať rysky. 

 
Pri práci s pipetou (odmernými nádobami na vyliatie) treba dodržať nasledovný postup: 
 

 Skontroluje sa, či je pipeta čistá, suchá, nemá odštiepený koniec a je zvolený správny objem. Ak áno, 
postupuje sa k bodu 2. Pretože nie vždy je dostatok čistých suchých pipiet, musia sa tzv. pripraviť. 
Začne sa jej niekoľkonásobným vypláchnutím destilovanou vodou, potom aspoň dva krát 
odmeriavaným roztokom. Tým sa z pipety odstráni voda, ktorá by odmeriavaný roztok zriedila. 
Vymýva sa nasatím kvapaliny do cca ¾ objemu pipety, otáčaním pipetou temer vo vodorovnej polohe 
tak, aby roztok nepretiekol až na ten koniec pipety, ktorý sa bude prikladať k ústam. Vymývaná 
kvapalina sa nevracia do zásobnej fľaše, ale vyleje sa do odpadu. 

 Do jednej ruky sa zoberie nádoba, z ktorej sa pipetuje (pri príprave veľkých objemov a 
koncentrovaných roztokov žieravín môže byť nádoba položená na pracovnom stole), do druhej pipeta, 
ktorá sa uchopí za horný koniec medzi palec a stredný prst. V prípade delenej pipety sa dbá na to, aby 
bolo dobre a pohodlne vidieť na stupnicu. 

 Koniec pipety sa ponorí do kvapaliny a nasáva sa vzduch z pipety, až kým hladina kvapaliny nevystúpi 
asi 2 cm nad objemovú značku. Pri nasávaní kvapaliny sa musí koniec pipety vždy držať pod jej 
hladinou, lebo pri náhodnom nasatí vzduchu môže roztok prudko a nečakane vniknúť do úst resp. 
balónika. 

 Horný koniec sa rýchlo uzavrie ukazovákom. Pipeta sa vyberie z kvapaliny a jej spodný vlhký koniec sa 
utrie kúskom buničiny alebo filtračného papiera.  
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 Prebytok kvapaliny sa nechá vytiecť z pipety výtokovým otvorom po značku tak, že sa opatrne 
uvoľňuje (odchyľuje) ukazovák. Pipeta sa drží kolmo a koncom pipety sa dotýka steny nádoby s 
kvapalinou. Dôležité je, aby ryska pipety bola v úrovni očí.  

 Pipeta s kvapalinou sa opatrne prenesie do pripravenej nádoby. Odmeraný objem sa nechá voľne 
vytiecť do pripravenej nádoby tak, že dolný koniec pipety sa oprie o stenu nádoby a prúd kvapaliny sa 
nechá voľne stekať po jej stene. Nakoniec sa pipeta ľahko otrie o stenu nádoby. Pipety sú kalibrované 
na výtok, preto sa vypúšťanie pipety nezrýchľuje fúkaním a ani sa pipeta nevymýva. S malým 
množstvom kvapaliny v špičke pipety sa počíta už pri jej kalibrácii. Niektoré pipety majú okrem 
„hornej“ aj „spodnú“ rysku, meraná hodnota potom zodpovedá objemu medzi nimi. 
 
 

 
Obrázok 5: Práca s pipetou – postoj pri pipetovaní, správne a nesprávne držanie pipety, vypúšťanie pipety,  

malé množstvo roztoku, ktoré má ostať v špičke pipety, umývanie pipety 
 
 
Na pipetovanie kvapalín s nebezpečnými vlastnosťami sa používa pipeta s pipetovým balónikom alebo 
pipetovým nástavcom. Pre prácu s balónikom trebadodržať nasledovný postup: 
 

 Pri práci s gumeným balónikom je v ňom ako prvé potrebné vyvolať podtlak a to stlačením vrchnej 
časti (spravidla označenej ako A) a vytlačením vzduchu z balónika.  

 
 Z opačnej časti sa veľmi zľahka zasunie pipeta (ak sa zasunie silne, potom nejde vytiahnuť). Pipetu sa 

odporúča držať troma prstami jednej ruky tak, abypalec a ukazovák ostali k dispozícii pre ovládanie 
balónika. V prípade delenej pipety sa dbá na to, aby bolo dobre a pohodlne vidieť na stupnicu. 

 
 Do druhej ruky sa zoberie nádoba z ktorej sa pipetuje (pri príprave veľkých objemov a koncentrovaných 

roztokov žieravín môže byť nádoba položená na pracovnom stole), koniec pipety sa ponorí do 
kvapaliny astlačením časti označenej (S alebo ) dôjde k nasávaniu vzduchu z pipety do balónika. Je 
dôležité do balónika nenasať pipetovanú kvapalinu, pretože balónik sa nedá vyčistiť a pri ďalšej 
manipulácii s ním by mohlo dôjsť k jej vystreknutiu.  

 
 Kvapalina sa nasaje asi 1 cm nad rysku, stlačením časti označenej ako (Ealebo ) sa vypustí 

prebytočný objem, čím sa nastaví požadovaný objem.  
 

 Pipeta s balónikom v kolmej polohe (nepreklápať, pretože kvapalina by mohla natiecť do balónika) sa 
prenesie do pripravenej nádoby.Ľahko nasadený balónik saz pipetydvoma prstami vysunie a kvapalina 
sa nechá voľne vytiecť. 

 
 

 
Obrázok 6: Práca s balónikom – balónik, odvzdušnenie balónika, nasadenie a držanie pipety s balónikom,  

nasávanie, odpúšťanie po rysku a vyprázdňovanie pipety 
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Potenciálne riziká a bezpečnostné opatrenia pri príprave percentných roztokov z kvapalných látok: 
 
1. Práca s chemikáliami  
 

Pre prácu s chemikáliami platia všeobecné zásady uvedené v Kapitole 1.Pri nasávaní kvapaliny sa pipeta 
nevkladá do úst („ako slamka“), ale prikladá k perám („ako cigareta“), pretože pri neželanom nasatí 
v druhom prípade dôjde len ku kontaminácii úst, zatiaľ čo v prvom prípade môže dôjsť až k vniknutiu 
chemikálie do dýchacích ciest. Ústami sa pipetujú len netoxické a veľmi zriedené roztoky. Pri pipetovaní 
agresívnych látok ústami hrozí nielen nebezpečie požitia jedov, ale nebezpečné výpary niektorých látok 
môžu nezvratne poškodiť chrup. Tieto kvapaliny sa pipetujú zásadne pomocou balónika alebo pipetovacieho 
nástavca. Treba s nimi manipulovať tak, aby sa do nich chemikália nenasala ani nenatiekla – najlepšie mať 
na pipete nasadený balónik alebo pipetovací nástavec len po najkratšiu potrebnú dobu. Dôvodom je jednak 
priebeh možných neželaných reakcií (po nasatí chemikálie v balóniku), jednak skutočnosť, že sa tieto 
chemikálie uvoľnia počas jeho odvzdušňovania. Najmä v školských laboratóriách sa odporúča vytláčať 
vzduch z balónika v smere od seba a od študentov (podobne ako pri zahrievaní látok v skúmavkách).  
 

2. Práca so sklom  
 

Pre prácu so sklom platia všeobecné pravidlá pre prácu so sklom uvedené v Kapitole 1. Pipety sa nekladú 
voľne na stôl, pretože sa z neho ľahko môžu skotúľať. Pre čisté pipety sa používajú stojany, pre použité 
špeciálne tvarované misky, prípadne je skotúľaniu pipety nutné zabrániť vhodným rozložením pracovných 
pomôcok na laboratórnom stole.Pri nasadzovaní balónika alebo pipetovacieho nástavca treba postupovať 
opatrne, zvlášť tenšie pipety menších objemov sa môžu zlomiť. Pri pipetovaní ústami ani pri pipetovaní bez 
balónika nesmie byť z pipety odštiepené. V niektorých prípadoch je možné odštiepený horný koniec pipety 
odrezať, ostré hrany sa však musia zataviť. 

 
  
4. PRÍPRAVA KONCENTRAČNÝCH ROZTOKOV Z TUHÝCH LÁTOK, KTORÉ PATRIA MEDZI 
ZÁKLADNÉ (ŠTANDARDNÉ) LÁTKY 
 
Odmerné roztoky sú roztoky s presnou a známou koncentráciou využívané na reakciu so stanovovanou látkou.  
 
Koncentráciu rozpustených látok v roztoku možno vyjadriť rôznymi spôsobmi: 
 

 látková (molárna) koncentrácia - je podiel látkového množstva rozpustenej látky a objemu roztoku(v 
mol dm-3), 

 hmotnostná koncentrácia - je podiel hmotnosti rozpustenej látky a objemu roztoku (v g dm-3), 
 
V staršej literatúre a niektorých pracoviskách sa koncentrácia odmerných roztokov vyjadruje aj ako: 
 

 titer a faktor odmerného roztoku – vyjadruje aký objem roztoku približnej koncentrácie zodpovedá 1 
ml presnej koncentrácie. Faktor je bezrozmerné číslo s presnosťou na štyri desatinné miesta a jeho 
hodnota má byť blízka číslu 1. Vynásobením približnej koncentrácie faktorom sa získa presná 
koncentrácia roztoku (napr. c = 0,2 mol dm-3f = 1,0225 zodpovedá presnej koncentrácii c = 
0,2045 mol dm-3). Na štítku roztoku potom musia byť uvedené približná koncentrácia roztoku aj 
faktor. 

 normalita – chemický ekvivalent je časť molekuly látky (atómov, iónov), ktorá je pri danej reakcii 
chemicky ekvivalentná jednému atómu vodíka (iónov H+. elektrónov). 1 mol chemických 
ekvivalentov sa nazýva val. Normalitavyjadruje látkové množstvo vo valoch rozpustenej látky 
v objeme roztoku (vo val l-1), 

 molalita – vyjadruje množstvo rozpustenej látky v móloch na kilogram rozpúšťadla (v molkg-1). 
 
Koncentračné roztoky s presnou koncentráciou (odmerné roztoky) sa najjednoduchšie pripravujú z tzv. 
základných (štandardných) látok. Základnou látkou je látka, ktorá: 
 

 má definované zloženie,  
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 množstvo nečistôt nesmie byť väčšie ako 0,05 % (to znamená čistotou väčšiu ako 99,95 %),  
 je stála na vzduchu, nesmie sa samovoľne oxidovať vzdušným kyslíkom ani reagovať so zložkami 

vzduchu (napríklad vlhkosťou, oxidom uhličitým a pod.),  
 poskytuje rýchlu, stechiometricky úplnú reakciu s odmerným činidlom bez vedľajších reakcií, s 

ľahkým určením bodu ekvivalencie, 
 má dobrú rozpustnosť vo vode,  
 má (podľa možnosti) vyššiu molárnu hmotnosť, aby sa zvýšila presnosť váženia, 
 je neškodná z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  

 
Ak sa naváži presné množstvo základnej látky (na analytických váhach) a správne sa pripraví roztok nižšie 
uvedeným spôsobom (tzv. primárny štandard), jeho presná koncentrácia sa stanoví výpočtom: 

 
 

 
 

 
kde croztoku je látková koncentrácia pripravovaného roztoku (mol dm–3), mA je hmotnosť naváženej 
chemikálie (g), MA je molárna hmotnosť chemikálie (g mol–1) a Vroztoku je objem pripravovaného roztoku 
(dm3). 

 
 
 
Pri príprave koncentračných roztokov z tuhých látok, ktoré patria medzi základné látkytreba dodržiavať 
všeobecný postup: 
 
1. Vypočíta sa potrebné množstvo tuhej, čistej (100 %) chemikálie: 

 

 
 
kde mA je hmotnosť (g) chemikálie, croztoku je molárna koncentrácia pripravovaného roztoku (mol dm–

3),Vroztoku je objem pripravovaného roztoku (dm3), MA je molárna hmotnosť chemikálie (g mol–1).Chemikálie 
s nižšou čistotou sa v tomto prípade nepoužívajú. Ak sa jedná o hydrát, do výpočtu sa dosadí molekulová 
hmotnosť hydrátu a výsledkom je potrebné množstvo hydrátu. Objem rozpúšťadla potrebný na prípravu 
roztoku sa pri koncentračných roztokoch nepočíta, pretože výsledný presný objem roztoku sa upraví 
v odmernej nádobe (napr. odmernej banke). 
 

2. Na analytických váhach sa vo vhodnej navažovačke naváži vypočítané množstvo chemikálie (navážiť 
potrebnú hmotnosť na štvrté desatinné miesto je často nemožné, preto sa váži tzv. približne presne, čo 
znamená, že sa odváži najbližšia možná hmotnosť a hodnota sa zapíše. Pri dodržaní nižšie uvedeného 
postupu a použitia čistých chemikálií je možné spätne vypočítať presnú koncentráciu roztoku.).  

 
3. Do kadičky sa naleje cca ½ až ¾ potrebného objemu rozpúšťadla (najčastejšie vody), chemikália sa presype 

do kadičky, stopy zvyškov chemikálie sa spláchnu striekačkou.  
 
4. Roztok sa zamieša sklenenou tyčinkou, prípadne sa opatrne zahreje, až do úplného rozpustenia chemikálie. 
 
5. Pomocou lievika sa roztok preleje do vopred označenej odmernej banky príslušného, vopred známeho 

objemu (podľa toho, aké množstvo roztoku chceme pripraviť).Zvyšky chemikálie zo sklenenej tyčinky 
(nekladie sa na stôl pred opláchnutím),kadičkyaj lievika sa spláchnu striekačkou. 

 
6. Po vytemperovaní na 20 °C (teplotu uvedenú na odmernej banke) sa roztok pomocou striekačky v úrovni 

očí doplní po rysku.Odmerná banka sa pri tom drží v hornej časti, nesmie byť naklonená do strán, aby sa 
zabezpečilo presné doliatie rozpúšťadlom po rysku. Odmerná banka sa zazátkuje a roztok preklápaním 
nádoby premieša. 
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Obrázok 7: Príprava koncentračného roztoku z tuhejzákladnej (štandardnej) látky 

 
 
Pri práci s analytickými váhami(d = 0,0001 g) treba dodržať nasledovný postup: 
 
1. Pred a po skončení váženia sa skontroluje čistota misky a celého priestoru váh. V prípade znečistenia sa 

miska a daný priestor vyčistí jemným štetcom. 
2. Váhy sa zapnú a v prípade potreby vynulujú. Váhy sa po zapnutí, prípadne pri náhlej zmene teploty alebo 

pri vibráciách, ktoré by mohli ovplyvniť presnosť merania automaticky kalibrujú (na displeji svieti CAL). 
Skontroluje sa, či je váhový priestor prázdny, uzavrú sa dvierka váh a kalibrácia sa nechá dobehnúť. Po 
skončení kalibrácie sa na displeji objaví nulová hodnota. 

3. Váhový priestor sa otvorí z pravej (praváci), resp. ľavej strany (ľaváci) a na stred miskysa opatrne položí 
nádoba na váženie– navažovačka, téglik a pod. Prchavé a silne hygroskopické látky, podobne aj kvapaliny, 
sa musia vážiťv uzatvorených navažovačkách. Vážené nádoby musia byť čisté a suché, musia mať rovnakú 
teplotu ako majú váhy.  

4. Skontroluje sa, či hmotnosť nádoby a váženej látky nie je väčšia ako maximálna merateľná hmotnosť 
použitých váh, t. j. váživosť váh. Hmotnosť ľubovoľnej nádoby na váženie sa vytaruje stlačením 
príslušného klávesu. Na displeji sa objaví nula a po pridaní látky do nádoby bude na displeji zobrazená jej 
netto hmotnosť, t. j. hmotnosť látky bez nádoby.  

5. Opatrne sa pridáva chemikália. Ak presiahne želanú hmotnosť, neodoberá sa lyžičkou, ale celá 
navažovačka sa vyberie z váhového priestoru. Chemikália sa odsype a navažovačka sa opäť opatrne vráti 
na misku váh. Po navážení potrebného množstva sa fľaša s chemikáliou ihneď uzavrie. 

6. Po skončení váženia sa z váh odoberú všetky vážené predmety a váhy sa vypnú stlačením príslušného 
klávesu. 

 
 

 
Obrázok 8: Váženie tuhej látky na analytických váhach – váhy počas kalibrácie, vkladanie navažovačky, 

tarovanie jej hmotnosti, prisýpanie a odsýpanie chemikálie a navážená chemikália  
 
 
Potenciálne riziká a bezpečnostné opatrenia pri príprave koncentračných roztokov z tuhýchlátok, ktoré patria 
medzi základné (štandardné) látky sú analogické ako v prípade prípravy percentných roztokov z tuhých látok 
bližšie opísaných v Kapitole 2. 
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5. PRÍPRAVA KONCENTRAČNÝCH ROZTOKOV Z TUHÝCH LÁTOK, KTORÉ NEPATRIA 
MEDZI ZÁKLADNÉ (ŠTANDARDNÉ) LÁTKY 
 
V bežnej laboratórnej praxi sa používa mnoho chemikálií, ktoré nemajú požadovanú čistotu alebo inú vlastnosť 
základnej (štandardnej) látky. Preto tieto roztoky netreba pripravovať tak precízne ako v predchádzajúcom 
prípade, napríklad na váženie postačia laboratórne váhy, chemikáliu netreba tak pracne zmývať z použitého skla. 
Navyše, zloženie odmerného roztoku pripraveného z inej ako základnej látky sa časom môže meniť (dlhším 
státím roztoku môže dôjsť k jeho rozkladu, môže pohlcovať plyny z ovzdušia, môže sa odparovať a pod. a jeho 
koncentráciu je potrebné skontrolovať a overiť jej hodnotu tzv. štandardizáciou – titráciou na vhodné základné 
látky alebo roztoky z nich pripravené, ktoré majú presne známu a časom sa nemeniacu koncentráciu.  
 
Roztoky, ktoré nie sú pripravené zo základných látok, ale ich presná koncentrácia sa zistila štandardizáciou sa 
nazývajú sekundárne štandardy.Pri príprave koncentračných roztokov z tuhých látok, ktoré nepatria medzi 
základné látkytreba dodržiavať všeobecný postup: 
 
1. Vypočíta sa potrebné množstvo tuhej, čistej (100 %) chemikálie: 

 

 
 
kde mA je hmotnosť (g) chemikálie, croztoku je molárna koncentrácia pripravovaného roztoku (mol dm–3), 
Vroztoku je objem pripravovaného roztoku (dm3), MA je molárna hmotnosť chemikálie (g mol–1). Ak sa jedná 
o hydrát, do výpočtu sa dosadí molekulová hmotnosť hydrátu. Objem rozpúšťadla potrebný na prípravu 
roztoku sa pri koncentračných roztokov nepočíta, pretože výsledný presný objem roztoku sa upraví 
v odmernej banke. 

2. Na laboratórnych váhach sa vo vhodnej navažovačke naváži vypočítané množstvo chemikálie  
3. Do kadičky sa naleje cca ½ až ¾ potrebného objemu rozpúšťadla (najčastejšie vody), chemikália sa presype 

do kadičky 
4. Roztok sa zamieša sklenenou tyčinkou, prípadne sa opatrne zahreje, až do úplného rozpustenia chemikálie. 
5. Pomocou lievika sa roztok preleje do vopred označenej odmernej bankypríslušného objemu sa a po 

vytemperovaní na 20 °C (teplotu uvedenú na odmernej banke) sa roztok pomocou striekačky v úrovni očí 
doplní po rysku. 

6. Odmerná banka sa zazátkuje a roztok sa preklápaním nádoby premieša. 
 
 

 
Obrázok 9: Príprava koncentračného roztoku z tuhej látky 

 
 
Potenciálne riziká a bezpečnostné opatrenia pri príprave koncentračných roztokov z tuhýchlátok, ktoré 
nepatria medzi základné (štandardné) látky sú analogické ako v prípade prípravy percentných roztokov z tuhých 
látok bližšie opísaných v Kapitole 2. 
 
 
6. PRÍPRAVA KONCENTRAČNÝCH ROZTOKOV Z KVAPALNÝCH LÁTOK (RIEDENÍM) 
 
Bežné kvapalné chemikálie obvykle nedosahujú vlastnosti základných látok, odmeriavanie malých množstiev 
chemikálie je zaťažené väčšou chybou ako pri vážení na analytických váhach a preto sa z nich pripravujú len 
sekundárne štandardy. Pri príprave koncentračných roztokov z kvapalných látoktreba dodržiavať všeobecný 
postup: 
 
1. Vypočíta sa potrebné množstvo tuhej, resp. kvapalnej chemikálie:  
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kde VA je objem (cm3) chemikálie, croztoku je molárna koncentrácia pripravovaného roztoku (mol dm–

3),Vroztoku je objem pripravovaného roztoku (dm3), MA je molárna hmotnosť chemikálie (g mol–1) aρA je 
hustota chemikálie (g cm–3).Objem rozpúšťadla potrebný na prípravu roztoku sa pri koncentračných 
roztokov nepočíta, pretože výsledný presný objem roztoku sa upraví v odmernej banke. 

2. Do vopred označenej odmernej banky príslušného objemu sa naleje cca ¼ objemu rozpúšťadla (vody). 
3. Odmerným valcom alebo pipetou sa do odmernej banky pridá vypočítaný objem chemikálie a dôkladne sa 

zamieša. 
4. Pomocou kadičky sa doleje rozpúšťadlo, cca 2 cm pod rysku, po vytemperovaní na 20 °C (teplotu uvedenú 

na odmernej banke) sa roztok pomocou pipety alebo striekačky v úrovni očí doplní po rysku. 
5. Odmerná banka sa zazátkuje a roztok sa preklápaním nádoby premieša. 
 

 

 
Obrázok 10: Príprava koncentračného roztoku z kvapalnej látky 

 
 
Potenciálne riziká a bezpečnostné opatrenia pri príprave koncentračných roztokov z kvapalných látok sú 
analogické ako v prípade príprave percentných roztokov z kvapalných látok bližšie opísaných v Kapitole 3. 
 
 
7. POUŽITIE NORMANÁLOV 
 
Normanály sú komerčne dodávané tuhé látky s vysokou čistotou alebo roztoky s presnou koncentráciou, ktoré sa 
dodávajú v zatavených sklenených trubiciach alebo v ampulách. Využívajú sa pre účely kontroly, štandardizácie 
roztokov alebo ak je základnou látkou nie bežná, nestabilná alebo toxická zlúčenina (napríklad soli arzénu bária 
a i.). Každá ampula má dve krehké miesta (priehlbeniny), ktoré sa prerazia úderom sklenenej tyčinky. 
Vzniknutými otvormi sa obsah ampule kvantitatívne prenesie do odmernej banky a doplní rozpúšťadlom na 
príslušný objem.Každý normanál je opatrený štítkom, kde je uvedený vzorec látky, ktorá je v ňom obsiahnutá 
a koncentrácia odmerného roztoku, ktorý vznikne po doplnení obsahu ampule na jeden liter. Pokiaľ sa jedná 
o látku, ktorá je citlivá na svetlo, musí byť použitá ampula z hnedého skla. 
 
 
8. TITRÁCIA 
 
Základnou pracovnou činnosťou pri titrácii je pridávanie činidiel a meranie objemu kvapalín. Zariadenie na 
titráciu pozostáva z odmerného skla (odmerné banky, pipety, byrety)a titračných nádobiek, ktorými sú 
najčastejšie širokohrdlé titračné banky, kužeľové banky, prípadne kadičky. Odmeriavanie kvapalín byretou je 
rýchlejšie ako napríklad váženie, preto je táto metóda v porovnaní s inými klasickými analytickými metódami 
veľmi rozšírená. Jej prednosti sú jednoduchosť, rýchlosť a dostatočná presnosť.Výhodou sú aj minimálne 
prevádzkové náklady, tzn. že nie je nutné zabezpečiť drahé prístrojové zariadenie.  
 
Pri titrácii treba dodržiavať všeobecný postup: 

 Byreta musí byť upevnená na stojane vo zvislej polohe, čo zaručuje presné odčítanie spotreby 
titračného činidla. Skontroluje sa, či je čistá, suchá a kohút sa dá ľahko ovládať. Ak áno, pokračuje sa 
k bodu 2. Pretože nie vždy je dostatok čistých suchých byriet, musia sa tzv. pripraviť. Začne sa jej 
niekoľkonásobným vypláchnutím destilovanou vodou –byretou upevnenou v stojane sa zhora preleje 
destilovaná voda v objeme 3 - 5 násobku objemu byrety, potom aspoň dva krát odmeriavaným 
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roztokom. Tým sa z byrety odstráni voda, ktorá by odmeriavaný roztok zriedila. Vymývaná kvapalina 
sa nevracia do zásobnej fľaše, ale vyleje do odpadu. Tuhé nečistoty uviaznuté vo výtoku byrety treba 
odstrániť tenkým drôtikom. Ak sú nečistoty uviaznuté v kohúte, treba ho rozobrať, vyčistiť, natrieť 
špeciálnou vazelínou a znova skompletizovať. 

 Pri plnení byrety roztokom sa skontroluje, či je byreta uzatvorená, výtok byrety sa podloží kadičkou, 
aby sa zabránilo prípadnému rozliatiu nalievaného roztoku. Byreta sa naplní roztokom asi 2 cm nad 
nulovú hodnotu na stupnici a opatrným otvorením kohútika sa upraví výška hladiny roztoku na nulovú 
hodnotu stupnice byrety. Pri titrácii bezfarebným roztokom sa nulová hodnota stupnice upravuje na 
dolný meniskus hladiny roztoku, pri použití farebných roztokov sa upravuje nulová hodnota stupnice 
na horný meniskus hladiny roztoku. Dbá sa na to, aby odmeriavaná kvapalina vyplnila aj celú dolnú 
časť byrety pod kohútom, kvapka na konci byrety sa odstráni filtračným papierom. Ak sa na naplnenie 
byrety použila nálevka (malý lievik slúžiaci len pre tento účel), musí sa odstrániť, pretože počas 
merania sa z neho môže uvoľniť kvapka, ktorá by mohla znehodnotiť meranie. 

 Koniec byrety musí zasahovať až do titračnej banky, aby nedochádzalo k rozstrekovaniu pridávaného 
roztoku mimo vzorky. Pri manuálnej titrácii sa titračnou bankou počas pridávania odmerného roztoku 
z byrety ručne krúživo pohybuje, aby sa činidlo s titrovaným roztokom dobre premiešalo. Na miešanie 
roztoku sa môžu využiť aj magnetické miešadlá.Do nádoby so vzorkou sa opatrne po naklonenej stene 
vloží miešadielko (treba skontrolovať, že je neporušene zatavené v chemicky odolnom obale). 
Nádobka s miešadielkom sa umiestni na stred plochy elektromagnetického miešadla a zapne sa 
miešanie. Nastaví sa rýchlosť miešania a poloha nádobky tak, aby bolo pravidelné a miešadielko 
nevyskakovalo. Ak je v nádobe s roztokom a miešadielkom ešte nejaké laboratórne zariadenie (napr. 
pH elektróda pri potenciometrickej titrácii, vodivostná cela pri konduktometrickej titrácii a pod.), je 
nutné zachovať vzdialenosť medzi miešadielkom a týmto zariadením aspoň 2 cm. V opačnom prípade 
by mohlo dôjsť k jeho mechanickému poškodeniu. 

 Odmerný roztok sa pridáva najskôr v slabom prúde a potom opatrnepo kvapkách. Pri posledných 
kvapkách treba vždy počkať na ustálenie chemickej rovnováhy, aby sa zachytila čo najpresnejšie 
spotreba odmerného roztoku, ktorá práve vyvolala trvalú zmenu farby indikátora (spotreba sa odčítava 
až po cca 15 sekundách od zmeny zafarbenia). Rozhodujúca je zmena zafarbenia, nie intenzita 
zafarbenia. Pri vizuálnej titrácii sa farebné zmeny najlepšie pozorujú oproti bielemu pozadiu. Zákaly 
sa dobre identifikujú proti čiernemu lesklému pozadiu. 

 Je treba dbať na správne odčítanie spotreby skúmadla –rozhodujúci je spodný meniskus, pri silne 
zafarbených (nepriehľadných) roztokoch horný meniskus. Paralaxná chyba sa odstráni tak, že pri 
odčítaní spotrebovaného množstva odmerného roztoku sa pozerá z takého uhlu, aby sa značka celého 
mililitra na byrete, ktorá je najbližšie menisku javila ako priamka (ostatné značky potom vyzerajú ako 
elipsy).  

 

 
Obrázok 11: Uzatvorená a otvorená byreta, napĺňanie byrety a jej nastavenie na nulovú hodnotu, správne 
a nesprávne naplnenáspodná časť byrety, vyplachovanie byrety dostatočným množstvom destilovanej vody 

 
 

 
Obrázok 12: Technika titrácie – držanie byrety (pravákom a ľavákom), priebeh titrácie – opatrné pridávanie 

činidla do prvej zmeny zafarbenia a nesprávne pridanie nadbytku činidla (pretitrovanie), využitie magnetického 
miešadla pri titrácii 
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Pre rutinné a sériové titrácie sa často využíva automatická byreta. Umožňuje rýchle naplnenie byrety, jej presné 
a opakovanénastavenie na nulovú hodnotu.  
 
Pri prácu s automatickou byretou je treba dodržiavať všeobecný postup: 
 

 Uzavrie sa (spodný) kohút byrety a palcom ľavej ruky sa upchá zavzdušňovací otvor.  
 Balónikom sa do zásobnej fľaše postupne pumpuje vzduch, vzniknutý pretlak vytlačí kvapalinu 

kapilárou do byrety (zásobnej fľaši musí byť dostatočné množstvo roztoku). 
 Keď sa hladina kvapaliny v byrete dostane pár milimetrov nad nulovú hodnotu, odchýlením palca 

ľavej ruky sa zásobná fľaša zavzdušní. Po vyrovnaní tlakov stĺpec roztoku v kapiláre odsaje 
nadbytočné množstvo kvapaliny z byrety a tým ju nastaví na nulovú hodnotu. 

 Skontroluje sa, či vo výrokovej rúrke a výtokovom kohúte nie sú bublinky, ak áno, vypustí sa časť 
roztoku. Nulová hladina sa opäť nastaví horeuvedeným spôsobom. 

  
 

 
Obrázok 13: Technika titrácie s automatickou titráciou – napĺňanie, titrovanie, vypustenie 

 
 
Potenciálne riziká a bezpečnostné opatrenia pri titrácii: 
 
1. Práca s chemikáliami  
 

Pre prácu s chemikáliami platia zásady uvedené vo vyšších kapitolách.Do byrety sa odmerný roztok nikdy 
neleje priamo zo zásobnej fľaše, ale pomocou malej kadičky, prípadne aj nálevky (t.j. malého lievika 
slúžiaceho len na tento účel).Niektoré byrety už vo vrchnej časti obsahujú rozšírenú časť spĺňajúcu túto 
funkciu. Pri nesprávnom dotiahnutí kohúta alebo titrovaní agresívnymi roztokmi (ktoré rozpúšťajú mazivo 
v kohúte) môže dôjsť ku kontaminácii rúk a ovplyvneniu presnosti výsledku stanovenia.Vtedy, najmä 
v prípade alkalických roztokov sa využívajú byrety s teflónovým kohútom. Na zabezpečenie kvantitatívneho 
priebehu reakcie je potrebné reakčnú zmes v titračnej banke intenzívne miešať krúživým pohybom.Náhle 
nekoordinované pohyby môžu spôsobiť jej vyšplechnutie, preto zmes vždy miešame „šikovnejšou“ rukou 
(t.j. praváci pravou, ľaváci ľavou). Na zvýšenie reakčnej rýchlosti sa niekedy reakčná zmes musí zahriať. 
Niektoré kvapaliny, obzvlášť hydroxidy pri zahrievaní často vystrekujú vplyvom utajeného varu. Tomuto 
javu sa dá predísť tím, že sa do varnej nádoby pred zahrievaním vhodí niekoľko varných kamienkov 
(pemza, sklenené guľôčky), ktoré odolávajú účinkom zahrievanej látky a ktorú ju tiež neznečisťujú. 
Zahrievanie tenkostenného skla (banky, kadičky a pod.) sa vykonáva na keramickej sieťke.Ak sa titruje za 
horúca, titračná banka sa opatrne drží v jej hornej časti, prípadne sa použijú teplovzdorné rukavice.  
 

2. Práca so sklom 
 

Pre prácu so sklom platia zásady uvedené vo vyšších kapitolách.Počas celej titrácie sa jednou rukou 
intenzívne mieša, druhou sa počas celej titrácie pridržiava kohút byrety. Jednak aby ju bolo možné v bode 
ekvivalencie ihneď uzavrieť, jednak aby pri neopatrnom drgnutí titračnou bankou nedošlo k jej ulomeniu. 
Na kohút byrety sa však netlačí – je kónického tvaru a pri tlaku sa zhoršuje možnosť otáčania s ním. Ak sa 
predsa len zadrie, byreta sa musí odstaviť a v rámci možností čo najviac vyčistiť. Neuvoľňuje sa silou ale 
uvoľní sa až po opatrnom nahriatí. Pri práci s automatickou byretou je dôležité vytvárať pretlak v zásobnej 
fľaši opatrne a priebežne. Pri veľkom pretlaku môže dôjsť k vystreleniu byrety zo zásobnej fľaše. 
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Vyrovnávanie tlaku v byrete je treba vykonávať len jemným odchýlením palca, inak môže dôjsť 
k vystreknutiu roztoku zavzdušňovacím otvorom byrety.  
 

3. Práca s magnetickými miešadlami 
 

Pre prácu s magnetickými miešadlami platia pravidlá pre prácu so zariadeniami opísané v Kapitole 2. 
Miešadielko sa do nádoby nesmie sa vhodiť, aby nedošlo k rozbitiu nádoby alebo obalu miešadielka. Pri 
miešaní sa volí taká rýchlosť, nádoba na magnetickom miešadle bola stabilná a aby nedošlo 
k rozstrekovaniu chemikálie po stenách, prípadne až mimo nádobu. Na vyberanie miešadielok sa používajú 
pinzety z chemicky odolného materiálu alebo magnetické tyčinky. 

 
 
8. LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH CHEMIKÁLIÍ, UMÝVANIE LABORATÓRNEHO SKLA 
 
Pre likvidáciu použitých chemikálií platí niekoľko zásad. Zneškodňovanie použitých chemikálií sa môže 
vykonať až po konzultácii s vedúcim laboratória. Do výlevky sa môžu vylievať len dostatočne zriedené (1 : 10) a 
s vodou dokonale miešateľné rozpúšťadlá a vodné roztoky kyselín a hydroxidov zriedené v pomere 1 : 30 do 
500mililitrov jednorazovo.  
 
Do výlevky sa môžu vylievať aj zvyšky jedov, dokonale miešateľných s vodou v takom množstve, aby nebola 
prekročená najvyššia ich prípustná koncentrácia podľa príslušných predpisov. Nesmú sa vylievať rozpúšťadlá 
nemiešajúce sa s vodou, výbušniny, koncentrované kyseliny a hydroxidy nad povolené koncentrácie a látky, 
ktoré s vodou, kyselinami a hydroxidmi uvoľňujú jedovaté a dráždivé plyny.  
 
Odpady horľavých látok alebo látok, ktoré by mohli spôsobiť samovznietenie,sa umiestňujú do plechových 
nádob s uzáverom. Sklo a sklenené črepy sa umiestňujú do špeciálnych nádob. 
 
Veľmi časté a vážne sú úrazy pri umývaní chemického laboratórneho skla. Sklo sa umýva ihneď po zašpinení, 
aby sa pri vypadnutí jedného kusa skla z rúk nerozbil celý obsah výlevky. Spôsob umývanie pipiet a byriet 
(vyplachovanie destilovanou vodou) je uvedený vyššie. Umyté pipety sa sušia v sušiarni alebo voľne v stojane 
vo zvislej polohe. Byrety sa sušia len v stojane pri otvorenom kohúte. Po reakcii zostáva na povrchu ostatného 
skla množstvo zvyškov chemikálií, pri ktorých je potrebné poznať nielen ich reaktivitu s vodou, ale aj toxicitu 
pre človeka a životné prostredie, aby sme sa počas umývania neotrávili, nepoleptali, nepopálili, nespôsobili 
požiar pod.  
 
Často nádoby stačí umyť prudkým prúdom vody, prípadne sa použije saponát a čistiace kefky. Ak sa nepodarí 
vyčistiť nádoby mechanicky, použije sa chemické čistenie. Podľa charakteru nečistôt sa používajú kyseliny HCl, 
HNO3, H2SO4, prípadne chrómsírová zmes, ktorá dobre rozpúšťa organické látky i mastnoty. Sklo sa pri 
umývaní drží pevne v dlani, pretože po navlhčení a použití detergentu je jeho povrch veľmi klzký. Následne sa 
chemické sklo dôkladne umyje a opláchne najprv horúcou vodovodnou vodou, potom niekoľkokrát väčším 
množstvom destilovanej vody a nakoniec sa nechá voľne alebo v sušiarni vysušiť. Pri umývaní skla sa okrem 
ochranného odevu používajú aj gumené zástery, ochranné okuliare a rukavice. 
 
 
ZÁVER 
 
Odmerná analýza patrí medzi tradičné neinštrumentálne metódy analytickej chémie, ktoré sa rutinne vykonávajú 
v prevádzkových, školských aj vedecko-výskumných laboratóriách. Pri príprave roztokov, realizácii titrácie, 
prípadne pri pomocných prácach (zahrievanie, miešanie a i.) dochádza k chybám spôsobujúcim nepresnosť 
výsledku, prípadne až k ohrozeniu zdravia pracovníkov. Je preto dôležité uvedomiť si časté chyby a riziká, 
ktorým sa môžeme vystaviť, aby sme vedeli definovať preventívne a v horšom prípade až nápravné opatrenia. 
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