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Ćwiczenie 2 

Oznaczanie miana odczynników stosowanych w oznaczeniach alkacymetrycznych 

Oznaczenie zawartości kwasu octowego metodą alkacymetryczną 

 
Ćwiczenie obejmuje: 

1. Oznaczanie miana roztworu HCl na odważkę 

2. Oznaczanie miana roztworu NaOH na mianowany roztwór 

3. Oznaczanie alkacymetryczne kwasu octowego 

 

 

WYKONANIE 

 

1. Oznaczanie miana roztworu HCl na odważkę (standard  pierwotny) 
 

 

Na wadze analitycznej odważyć 0,16 - 0,20 g Na2CO3 (wysuszonego uprzednio w 

temperaturze 543 – 573 K). Opłukać wewnętrzną część szyjki kolby stożkowej wodą 

destylowaną, następnie rozpuścić odważkę węglanu sodu w ok. 30 mL wody 

destylowanej. Do otrzymanego roztworu dodać 3 – 4 krople wskaźnika – oranżu 

metylowego i miareczkować przygotowanym roztworem kwasu solnego do zmiany 

barwy wskaźnika z żółtej na czerwono-pomarańczową. Miano kwasu solnego obliczyć 

z zależności: 
 

𝒄 =
𝒎

𝐯 × 𝟎, 𝟎𝟓𝟑
 [

𝒎𝒐𝒍

𝑳
] 

 

gdzie: 

m – odważka Na2CO3 [g] 

vHCl – objętość kwasu solnego [mL] 

0,053 – masa milimola Na2CO3 [g/mmol] 
 

 

 

http://www.analityczna.umcs.lublin.pl/pliki/ilo2/biologia/miano_naoh.pdf#page=1


2. Oznaczanie miana roztworu NaOH na mianowany roztwór (standard wtórny) 

 
 

Do kolby stożkowej o pojemności 300 mL odmierzyć z biurety z dokładnością do 0,05 

mL porcję mianowanego roztworu HCl o objętości zawartej w granicach 25 – 30 mL. 

Dodać 3 krople fenoloftaleiny (odmierzone małą pipetką). Miareczkować roztworem 

NaOH do jasnoróżowego zabarwienia utrzymującego się 20 – 30 s. Miano roztworu 

NaOH obliczyć z zależności: 

 

𝐜𝑵𝒂𝑶𝑯 =
𝒄𝑯𝑪𝒍  × 𝒗𝑯𝑪𝒍

𝒗𝑵𝒂𝑶𝑯

 [
𝒎𝒐𝒍

𝑳
]. 

 

gdzie: 

cHCl – miano HCl [mol/L] 

vHCl – objętość kwasu solnego [mL] 

vNaOH – objętość NaOH odpowiadająca PK miareczkowania [mL] 

 

3. Oznaczanie alkacymetryczne kwasu octowego 

 

 

Otrzymany do analizy roztwór w kolbie miarowej, uzupełnić wodą destylowaną do 

kreski i dokładnie wymieszać. Do kolby stożkowej o pojemności 300 mL odpipetować 

pipetą pełną określoną objętość analizowanego roztworu. Dodać 3 krople roztworu 

fenoloftaleiny i energicznie mieszając miareczkować mianowanym roztworem NaOH 

do pierwszej zauważalnej zmiany barwy z bezbarwnej na różową. Oznaczenie 

wykonać w 3 równoległych powtórzeniach. Dla każdej z analizowanych próbek 

wyznaczyć masę CH3COOH z zależności: 

 

mCH3COOH = vNaOH × cNaOH × 0,060 × w [g] 

 

gdzie: 

vNaOH – objętość NaOH odpowiadająca PR [mL] 

cNaOH – miano NaOH [mol/L] 

w – współmierność kolby i pipety 

0,060 – masa milimola CH3COOH [g/mmol] 

 

 


