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1. BEVEZETÉS AZ ANALITIKAI KÉMIÁBA 

1.1. ALAPFOGALMAK 

Az analitikai kémia az anyagok minőségi és mennyiségi elemzésének módszereit, az elemzés általános 

lépéseit és szempontjait, a módszerek alkalmazási lehetőségeit, valamint az elemzési eredmények 

értékelésének és megbízhatóságának kérdéseit tárgyalja.  

Annak ismeretére, hogy milyen anyaggal van dolgunk, a gyakorlat és a kutatás minden területén (és 

nem csak a kémiában és kémiai technológiákban) mindig szükség van. Elemzéseket végeznek a 

természet és a környezet leírásához, a technológiai folyamatok követéséhez, ipari termékek – köztük 

élelmiszerek, gyógyszerek – minőségének ellenőrzésére, illetve egészségügyi céllal. 

 Az elemzések közvetlen eredményei a vizsgálati anyag összetételéről, szerkezetéről, tulajdon-

ságairól adnak felvilágosítást. Az analitikus feladata azonban ezen túlmutat: értelmezni is kell 

az eredményt, következtetéseket kell levonnia a felhasználó számára (pl., hogy megfelelő-e az 

ivóvíz minősége, alkalmas-e a nyersanyag a feldolgozásra, biztonságos-e az élelmiszer). Eh-

hez jól kell ismernie a felhasználó problémáját, 

 olyan módon kell megfogalmaznia a mérési eredményeket, hogy a felhasználó azt egyértel-

műen megértse, 

 bizonyítania kell, hogy az általa szolgáltatott eredmény megbízható. 

A tananyag az analitikai kémia alapfogalmait és legfontosabb módszereit ismerteti.  

1.1.1. Egy vizsgálati anyag (pl.: felszíni víz) elemzése (analízis) 

Minta: A vizsgálati anyag egy részlete (a folyóból kivett víz). Részminta: több vizsgálathoz a mintát 

több részletre osztjuk. 

Analát (analyte): a vizsgálandó, mérendő komponens (pl.: Pb) a mintában. 

Mátrix: az analát melletti egyéb, kísérő komponensek együttese (szennyvíz) a mintában. 

1.1.2. Az analitikai feladat lehet 

Minőségi elemzés: 

 mely komponensek vannak jelen a mintában, ezen belül 

 azonosítás (identification), egy vagy több komponens minőségére vonatkozó feltételezés 

igazolása, pl.: a tabletta fő tömege acetilszalicilsav (aszpirin), 

 kimutatás (detection): a mintában a keresett komponens jelen van / „nincs jelen”. 

Mennyiségi elemzés: 

 mérés, meghatározás (measurement, determination): a kérdéses komponens koncentrá-

ciójának, mennyiségének meghatározása. 

Szerkezet, tulajdonságok jellemzése. 

A minőségi és a mennyiségi elemzés nem különülhet el élesen. Kimutatás esetében tudnunk kell, hogy 

mi az a határ, mely felett az adott módszerrel már észleljük a komponens jelenlétét; mennyiségi 

elemzés esetén biztosnak kell lennie, hogy a kívánt összetevőt, és csak azt mérjük, valamint általában 

meg kell adni, hogy az alkotó jelentős vagy kis mennyiségben van jelen. 
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1.1.3. Az analitikai mérések típusai 

Beszélünk klasszikus analitikáról, illetve műszeres analitikáról. A következő fejezetekben ezeket a 

módszereket fejtjük ki részletesebben. 

 Klasszikus analitika: csak pontos térfogat- és tömegmérő eszközök használatával, 

 műszeres analitika: egyéb mérőeszközökre is szükség van. 

1.2. BEVEZETŐ PÉLDÁK AZ ANALITIKA KÜLÖNBÖZŐ TERÜLETEIRŐL 

1.2.1. Szabad zsírsavak mérése olajokban, szerves zsírokban – titrimetria 

A szabad zsírsavtartalom  

 befolyásolja a felhasználhatóságot: a sok szabad zsírsav ehetetlenné teszi a zsírokat, olajokat, 

 gátolja a keményíthetőséget. 

Az analitikai feladat: az összes szabad zsírsav meghatározása (mennyiségi elemzés). 

Az analát 

A természetes olajok és zsírok fő tömegét a trigliceridek (a glicerin zsírsavas észterei) alkotják. 

 

1.2.1.1. ábra. A trigliceridek szerkezeti képlete 

 

A zsírsavak általában egyenes láncúak, lehetnek telítettek vagy telítetlenek. Pl.: 

 

1.2.1.2. ábra. Az olajsav és a sztearinsav szerkezeti képlete 

 

A meghatározás alapvető kölcsönhatáson alapszik 

A kölcsönhatás kiválasztása: reakció (kémiai/fizikai) kiválasztása → sav-bázis reakció a 

legmegfelelőbb: 

                               

 

mind három    -t 

észteresítjük 

glicerin triglicerid 

 

olajsav 

n-C17H33COOH 

sztearisav 

n-C17H35COOH 
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A meghatározás lépései: zsírsavak teljes semlegesítése → mennyi reagens kell ehhez? → az 

eredményből zsírsavtartalom számítása. 

Módszer (térfogatos analízis = titrimetria) 

1. A     mérőoldatot fokozatosan adjuk hozzá (    ismert koncentrációjú). 

2. Keressük az egyenértékpontot, ekvivalenciapontot: 

 a mérendő komponens és a reagens mennyisége kémiailag egyenértékű. 

Itt az egyenértékűség 1:1mólarányt jelent, más esetekben ettől eltérő is lehet. 

pl.: (COOH)2 + 2 K+OH- = (COO-K+)2 + 2 H2O 

 a KOH felhasznált térfogatából és ismert koncentrációjából számolhatjuk ki a zsírsav 

mennyiségét (            ). 

Kivitelezés 

1. Mintavétel (legyen reprezentatív a minta: összetétele legyen azonos a vizsgálati anyag átlagos 

összetételével). 

2. Mintaelőkészítés: szilárd szennyezők és víz eltávolítása → szűrőpapíron szűrés, majd dietil-

éter (Et2O) oldószerrel oldatkészítés. 

3. Titrálás. 

 Mérőoldat készítése: alkoholos KOH (mert szerves anyagot akarunk titrálni), ennek 

készítése: 

o a KOH vizes oldatához etil-alkoholt (CH3CH2OH) adunk (ilyenkor a KOH-ban 

lévő K2CO3-át lecsapódik és kiszűrhető). 

 Mérőoldat koncentrációjának meghatározása: faktorozás (hatóérték meghatározása): 

o a pontos koncentráció kiszámítása bemérés alapján a KOH-nál nem lehetséges, 

ezért a pontos koncentrációt meg kell határozni, ezt nevezzük faktorozásnak 

Pl.: 0,1 M (mol/l) KOH mérőoldat készítésénél a névleges koncentráció cN, a 

pontos koncentráció c → c = cN*f, ahol f: faktor. 

KOH faktorozása 

                         , 

eép.:          , 

                  
      

                             , 

    
      

     
        

  . 

Sósav mérőoldat faktorozása 

                          . 

A       pontosan bemérhető, sztöchiometrikus, stabil, (nem nedvszívó, nem bomlik), szilárd. 

      
 

      

      

     
      . 

Kémiai végpontjelzés 

Indikátor színváltozását figyeljük, az indikátor átcsapása jelzi az egyenértékpontot. 
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Az indikátort aszerint kell kiválasztani, hogy a színváltozással jelzett végpont (gyakorlati fogalom), 

ahol befejezettnek tekintjük a titrálást, közel legyen az egyenértékponthoz (elméleti). 

Az egyenértékpont a titrálási görbe inflexiós pontjánál van, tehát olyan indikátort keresünk, 

amelynek az átcsapása 8–9-es pH körül van. Ilyen a fenolftalein. 

 

1.2.1.3. ábra. Sav-bázis meghatározás titrálási görbéje 

a pH a kálium-hidrixid mérőoldatfogyás függvényében 

 

 

1.2.1.4. ábra. A fenolftalein szerkezeti képlete 

 

A színváltozást a kinoidális szerkezet kialakulása okozza, amely bizonyos hullámhossztartományban 

elnyeli a látható fényt. A titrálás végpontja az átmeneti színnél van (rózsaszín). 

Eredmény 

Savszám: 1 g olaj/zsír szabad zsírsavtartalmának közömbösítéséhez szükséges KOH mennyisége 

mg-ban. Mértékegysége: mg KOH/g olaj. 

Mennyiségi (kvantitatív) reakció ≡ a mérendő komponens teljesen elreagál (általában ±0,1% 

nagyságrendű lehet a hiba a klasszikus analitikában). 

Például: ha a savszám 0,1, akkor ez mit jelent % m/m-ban, ha feltételezzük, hogy csak olajsav van 

jelen? 

   
      

      
 

         
  

    
 

     
  

    
 

    
   

    
    

          

      
        

 

 
, 

ha a savszám 1, akkor 0,5% m/m. 

 

Nyers növényi olajok savszáma < 10. 

Fogyasztáshoz < 1. 

Keményítéshez < 0,1. 

 

eép 

VKOH 

pH 

 

savas forma 

színtelen 

lúgos forma 

vörös 
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, 

        :    mérőoldatfogyás a végpontig  

             , 
     

    

  
 :    mérőoldat koncentrációja 

        :olaj tömege.  

megbízhatóság: 0,1–1 savszám esetén 0,5%. 

                                            
                                                

              
             

                           
     . 

Zavaró hatások szabad zsírsav-savszám meghatározás esetében: 

Mérendő komponens: zsírsav 

Kísérő komponens: többi → nem zavar-e? → igen, az aldehidek zavarnak! 

o lehet a mintában szennyezés (más sav vagy bázis), 

o az eljárás során keletkező zavaró komponensek: ha zsírban van aldehid (mert abból 

részben sav keletkezik, amely fogyaszt KOH mérőoldatot). 

Cannizzaro reakció:                         . 

Az így keletkező savat is megtitráljuk → 

ezek a zavaró komponensek úgy reagálnak, mint a mérendő anyag → 

ezt a zavarást interferenciának nevezzük. 

1.2.2. Teljes zsírsavtartalom meghatározás 

Teljes zsírsavtartalom: a szabad zsírsav és az észterben kötött zsírsavak együtt. 

Mivel az észter hidrolízis lassú, ezért nem tudjuk közvetlenül titrálni, így  

1. Észterek bontása: fölös alkoholos KOH mérőoldatot vagy EtOH-t ismert mennyiségben 

(fölöslegben, többet adunk hozzá, mint amennyi a reakciókhoz elméletileg szükséges), 

2. melegítjük (hosszabb idő) így az oldat elszappanosodik. (Bontás után az összes zsírsav só 

formában van.) Tehát K-szappanok keletkeztek( zsírsavak só formában) + maradt még KOH 

(a fölösleg). 

3. Visszatitrálás (reagens fölöslegének meghatározása titrálással, HCl-val). 

4. Eredmény:  

                                    
   

 
           

                

 
. 

Észterben kötött zsírsavak: észterszám = szappanszám – savszám. 

1.2.3. Fe meghatározása sörben – AAS 

A koncentráció nagyságrendje: tized mg/l. Műszeres módszert választunk; ilyen koncentráció-

tartományban a klasszikus analitikai módszerek közvetlenül általában nem alkalmazhatók. 
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A meghatározás alapja: szabad vas atomok specifikus fényelnyelése. 

Módszer: atomabszorpciós spektrometria (atomic absorption spectrometry, AAS) 

Az AAS elve: 

1. a mérendő elemet termikusan szabad atomokká alakítjuk, 

2. ezeket az elemre specifikus hullámhosszúságú fénnyel világítjuk meg, 

3. és a fényelnyelést mérjük. 

Az atomszínképek keletkezése:  

1. Alapállapot. 

2. Abszorpció: gerjesztés foton elnyeléssel. 

3. Gerjesztett állapotok. 

4. Emisszió: átmenet kisebb energiájú állapotba foton kibocsátással. 

 

1.2.3.1. ábra. Az atomszínképek keletkezése 

 

 

1.2.3.2. ábra. Színkép: intenzitás a hullámhossz (vagy a frekvencia vagy az energia) függvényében. 

A színkép szabad atomok esetében vonalas (a molekulaszínképek általában sávos szerkezetűek) 

Szabad atomok: (nincs kölcsönhatásban más részecskével) 

A mintában, mely vizes oldat, a Fe +2 és +3 oxidációs fokkal, komplexekben kötött ionok formájában 

van. Szabad atomok: nagy hőmérsékletű gázban lehetnek. A jelen példában a szabad atomokat 

lángban állítjuk elő, vagyis a láng az atomforrás. (Más atomforrások is léteznek.)  

 

 

1=h

2=h

foton 

elnyelése,abszor

pció 

fénykibocsájtás, 

emisszió 

alapállapot gerjesztett állapot 

 
1db foton 

energiája 
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Milyen fő folyamatokon kell keresztülmennie a mintának? 

1. A mintaoldat cseppekre bontása (aeroszol képzés) porlasztással. 

Atomforrásban (nagy hőmérsékletű tér, pl.: láng): 

2. Az oldószer (víz) elpárolgása. 

3. Az oldott anyagok elpárolgása és hőbomlása. 

4. Atomizáció: a Fe vegyületeinek bomlása szabad Fe atomok keletkezésével. 

5. Fényelnyelés (megvilágítás külső fényforrással). 

 

1.2.3.3. ábra. Az atomforrásban végbemenő folyamatok 

A mennyiségi meghatározás alapja: 

 Transzmittancia: 
  

  
  . 

 Abszorpció: 
     

  
   . 

I0 – a beeső fény intenzitása az adott hullámhosszon. 

IT – az atomforráson átment (transzmittált) fény intenzitása az adott hullámhosszon. 

 

A – abszorbancia: arányos az atomok koncentrációjával. 

  
  

  
       , 

              . 

A meghatározásra szolgáló kölcsönhatásban (a fényabszorpcióban) a mérendő komponensnek nem a 

teljes mennyisége vesz részt! Az egész folyamatot úgy kell megvalósítani, hogy a mért abszorbancia 

ne csak a lángban lévő Fe-atomok, hanem a mintaoldatban lévő vas koncentrációjával is arányos 

legyen! 

                . 

Ehhez az szükséges, hogy (egy méréssorozaton belül) a teljes Fe mennyiségnek ugyanakkora hányada 

vegyen részt a folyamatban. 
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A spektrométer fő részei: 

 Fényforrás (vájtkatódú lámpa), melyben a meghatározandó elem atomjai emittálják a vonalas 

spektrumot. Ebből az elemzéshez egyetlen vonalat (egy bizonyos hullámhosszúságú fényt) 

használunk. Mérés Fe esetében 248,3 nm hullámhosszú (UV tartományban) fényforrással. 

(Megjegyzés: más, fényelnyelésen alapuló spektroszkópiai eljárásokban folytonos színképű 

fényforrásokat használnak, és a kívánt hullámhosszat monokromátorral választják ki!) 

 Porlasztó: A mintaoldatot általában az égést tápláló gázzal porlasztjuk. Ezt a nagy cseppek 

leválasztása és az aeroszolnak az éghető gázzal való keverése követi. 

 Atomforrás: esetünkben acetilén – levegőláng (kb. 2500 K). 

 Monokromátor: az atomforráson átbocsátott fényből az elemspecifikus hullámhossz környe-

zetét engedi át. 

 Detektor: a fényintezitással arányos jelet ad. 

A mérési elrendezés: 

 

1.2.3.4. ábra. Atomabszorpciós mérés vázlata 

A kísérő komponensek zavaró hatása 

 A sörök különböző szén-dioxid tartalma: a porlasztás hatásosságát befolyásolja (segíti). 

Erős kikeveréssel a szén-dioxid fölöslege eltávolítható. 

 A különböző sörök viszkozitása eltér a különböző oldott anyag (extrakt) tartalom miatt: 

Ez szintén a porlasztás hatásosságát – és ezen keresztül a mérés érzékenységét – befolyásolja. 

Mátrixhatás: ha a zavaró komponens nem ad a mérendőhöz hasonló jelet, de megváltoztatja az 

érzékenységet. 

 
1.2.3.5. ábra. Érzékenység grafikus meghatározása 

      
      

       
 

s: érzékenység (sensitivity). 

Most a jel az abszorbancia (A), a koncentráció = cFe, oldat. 

 

fényforrás: 

vájtkatódú lámpa 

(Ar-gázzal töltött) 

(Fe van benne) 

I 1 1 

IT 

1 

I0 

aeroszol 
levegő 

mintaoldat 

C2H

2 

porlasztó 

 D Fe 

 
c1 

egyenes arányosság 

A 

c 

α 
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Érzékenység meghatározása az adott mintában: (standard) addíciós módszerrel 

Az érzékenységet magában a mintaoldatban határozzuk meg, addíciós módszerrel. (  -et keressük, 

   és    pedig mérési eredmények). 

1. mérés: 25,0 ml mintaoldat, 

tiszta vízzel 50,0 ml-re kiegészítve 

         . 

2. mérés: 25,0 ml mintaoldat + 0,5 ml 10 g/ml koncentrációjú standard oldat, 

tiszta vízzel 50,0 ml-re kiegészítve  

       
                        

     
  

A meghatározás megbízhatósága: 1–2 relatív %. 

A hasznos jel elkülönítése: moduláció (a megvilágítás ki- és bekapcsolása) 

 

1.2.3.6. ábra. Moduláció okozta periódikus jelváltozás 

 

A hasznos jel a váltóáramú komponens. 

1.2.4. Cement alumíniumtartalmának meghatározása 

Az alumíniumtartalom nagyságrendje: néhány % m/m (tömegszázalék).  

A portlandcement főleg szilikátokból áll, de összetételét oxidokban kifejezve szokták megadni. 

Tipikus összetétel: CaO: 65%; SiO2: 25%; Fe2O3: 3%; Al2O3: 3%; MgO: 1%; Na2O, K2O… 

Meghatározás: AAS mérés 309,3 nm-en 

Problémák és megoldásuk: 

1. Vízben oldhatatlan a vizsgálati anyag. 

Mintaelőkészítés:  

 feltárás: lúgos ömlesztés: 0,5 g cement + 2 g NaOH, 

 az ömledék (oldható szilikátok, aluminátok… stb.) lehűtése, 

 

háttér 

det.jel 

(áram) 

elemspecifikus fény (vájt katódú lámpa) 

nagyobbcFe 

láng sugárzás 

sötétáram (ha nincs jel akkor is van áram) 

t (idő) 
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 utána vizes oldás, 

 savanyítás, hígítás. 

2. Hőálló szilikát-komplexek és alumínium-oxid képződése: 

Acetilén – dinitrogén-oxid: redukáló láng (kb. 3000 K) 

                                          

éghető égést tápláló. 

3. Ionizáció 

A lángban az Al-atomok eltérő arányban ionizálódnak, ha a könnyen ionizálódó elemek (alkáli 

és földalkáli fémek) koncentrációja és emiatt az elektronkoncentráció mintáról mintára 

különbözik. Ez mátrixhatás: a zavaró komponensek nem adnak jelet, de megváltoztatják a 

mérés érzékenységét. 

Al ↔ Al
+ 

+ e
- (termikus egyensúly). 

A lángban sok a még könnyebben ionizálódó Na → 

tehát sok e-, az Al felé tolódik az egyensúly, 

mátrixhatás belekalkulálható, ha cNa állandó. 

4. A kalibrációs oldatsorozat 

A kalibrációs oldatsorozatot a cement összetételének és a feltáráshoz használt anyagnak 

megfelelő mennyiségű Ca-, Mg-, Fe-, Si- és Na-tartalommal készítik el. (Al3+ koncentrációját 

változtatjuk.) 

Megjegyzés: tágabb értelemben a zavaró komponensek összes hatását – tehát az itt említett mátrix-

hatást és az interferenciát (ld. aldehidek jelenléte szabad zsírsav meghatározásánál) – közösen is szok-

ták mátrixhatásnak nevezni. 

1.2.5. Véralkohol gázkromatográfiás mérése 

Az analitikai kémia elválasztási módszereit elsősorban összetett, egymáshoz hasonló tulajdonságú 

komponenseket tartalmazó minták elemzéséhez használják; a legelterjedtebbek: kromatográfiás 

módszerek. 

A kromatográfiás elválasztás alapja: 

 A komponensek megoszlanak az állófázis és a mozgófázis között; 

 míg a mozgófázis áthalad a rendszeren, a komponensek sokszor átlépnek a két fázis között. 

 Az erősebben kötődő komponens több időt tölt az állófázisban, ezért lassabban halad át. 
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1.2.5.1. ábra. Dinamikus koncentráció egyensúly 

(x: távolság a kolonnán az injektálási ponttól t: kis idő elteltével) 

 

 

1.2.5.2. ábra. Gázkromatográfiás elválasztás 

A kromatográfiás eljárások felosztása: 

 az állófázis elrendezése szerint: 

o oszlop (kolonna) = cső: 

 töltetes (por), 

 kapilláris (nyitott cső) kolonna - falán van az állófázis, 

o planáris (sík): 

 VRK = TLC (vékonyréteg-kromatográfia, thin layer chromatography) 

 A mozgófázis halmazállapota szerint: 

o gázkromatográfia (GC) és, 

o folyadékkromatográfia (LC), 

o szuperkritikus fluidum (SFC). 

Elúciós kromatográfia: a mozgófázis (eluens) anyaga az állófázison a mérendő komponenseknél 

sokkal gyengébben kötődik meg. A mintát az eluensáramba impulzusszerűen visszük be. 

Kromatográfiás csúcsok két fő jellemzője: retenciós idő (minőség), csúcsterület (mennyiség). 

Vizsgálati anyag 

Vérminta – nagyon sok összetevőjű, közvetlenül nem kromatografálható. 

Megoldás 

Gőztéranalízis (HS-GC: Headspace Gas Chromatography). 

 

t 

szorpció 

deszorpció 

  
          

 

  
             

x 

áramlás 
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A termosztált plazma feletti térből veszünk mintát; az etanol parciális nyomása összefügg az oldatbeli 

koncentrációjával. 

                
                          
                                                  . 

A kromatográfiás mérés körülményei 

Állófázis: az állófázis az elválasztandó komponensekhez hasonló legyen, azaz legyen poláris. 

 

 

1.2.5.3. ábra. Poli(etilénglikol) – PEG szerkezeti képlete 

Eluens: hidrogéngáz. 

Detektálás: lángionizációs detektor: H2-FID (Flame Ionisation Detector): 

a hidrogén-levegő lángban a szerves vegyületek égése közben pozitív ionok és elektronok is 

keletkeznek, az áram növekedését mérjük. 

anód (+)

katód (-)

kolonna

láng

tömítés

hidrogén

levegő

 

1.2.5.4. ábra. Az FID-detektor vázlata 

 
CH2-CH2 CH2-CH2 CH2-CH2 
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Eredmény: kromatogram 

Kromatogram: regisztrált detektorjel az idő függvényében. 

 

1.2.5.5. ábra. Detektorjel az idő függvényében. 

A jel általában egyenesen arányos a detektált anyag pillanatnyi koncentrációval. 

Az ábrán bemutatott kromatogram: regisztrált koncentráció az idő függvényében 

Mennyiségi értékelés: belső standard módszerrel 

Standard: izo-propanol (tulajdonságai hasonlóak az etanoléhoz, de a vérben nem fordul elő). 

1. Előmérés: ismert: EtOH, i-PrOH 

              , 

              . 

Feltételezés: relatív érzékenység állandó:  

  
    

    

 
    

    

. 

2. Mérés: ismert i-PrOH, ismeretlen: EtOH 

              , 

              . 

1.2.6. A motorbenzin szénhidrogén összetevőinek mérése gázkromatográfiával 

 30–40 komponens szelektív mérésére van szükség. 

 Elválasztás apoláris állófázison: poli(dimetilsziloxán). 

 Mennyiségi értékelés belső standard módszerrel; a különböző vegyülettípusokhoz (alkánok, 

alkének, telített ciklikus, illetve aromás szénhidrogének) 4 féle standard anyagot teszünk 

bele, tipusonként egyet.  

 Fontos, hogy a standard a mérendő komponenshez hasonló legyen, ekkor várható, hogy a 

zavaró hatások a két anyagot azonosan érintik. 
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1.3. A MENNYISÉGI MEGHATÁROZÁS ÁLTALÁNOS MÓDSZEREI 

A mért válaszjel és a koncentráció/mennyiség összefüggésének leírása. 

1. Kalibráció: az összefüggés (elemző görbe) kimérése ismert összetételű mintasorozattal. 

2. Addíció (standard addíció): ha a válaszjel a koncentrációval (mennyiséggel) – vagy annak 

valamilyen ismert függvényével – egyenesen arányos, az összefüggés a mérendő komponens 

ismert mennyiségének hozzáadásával határozható meg. 

3. Belső standard: jel = érzékenység · koncentráció (vagy mennyiség) egyenes arányosság 

esetén az érzékenység meghatározása egy másik (az anyagban ismert mennyiségben jelenlévő 

vagy ismert mennyiségben bevitt) komponensre vonatkozó érzékenység alapján. Feltételezés: 

a különböző mintákban a két komponensre vonatkozó érzékenység hányadosa (a relatív 

érzékenység) állandó. Ehhez az szükséges, hogy a belső standard fizikai és kémiai 

tulajdonságai a mérendő alkotóéhoz hasonlók legyenek. 

 

1.4. AZ ELEMZÉSEK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK ALAPJAI 

A mérési eredmény a megismerni kívánt mennyiséget (pl. a keresett koncentrációt) csak többé-

kevésbé jól közelítheti. Épp ezért van szükség az analitikai mérések megbízhatóságának leírására, a 

mérési eredményt befolyásoló tényezők, folyamatok áttekintésére. 

Az analitikai mérési eredményt a valódi érték és a hiba összegének tekintjük, az utóbbit pedig két 

taggal, a rendszeres és a véletlenszerű hibával írjuk le. 

Mérési eredmény  = valódi érték + hiba, 

 = valódi érték + rendszeres hiba + véletlenszerű hiba. 

(Szigorúan véve a valódi értéket sosem ismerhetjük meg tökéletesen pontosan. Egy kalibrációs sorozat 

mintáit általában a kérdéses komponens pontos bemérésével állítjuk elő. A bemérés hibája lehet több 

nagyságrenddel kisebb, mint a kalibrálandó módszeré, de nem nulla.) 

A továbbiakban feltételezzük, hogy a mérés jellemzői időben nem változnak. Az analitikai eljárásokat 

úgy kell kidolgozni és használni, hogy egy kísérletsorozaton belül ez a feltétel fennálljon. A hosszabb 

idő alatt bekövetkező változásokat új kalibrációval, stb. lehet kezelni. 

Rendszeres, szisztematikus hibák 

E hibák létrejöttét mint determinisztikus folyamatot tekintjük, vagyis feltételezzük, hogy a hibát 

bizonyos paraméterek egyértelműen meghatározzák. A hibát függvényekkel írjuk le. A rendszeres hiba 

vizsgálata 

 a mért értékkel való összefüggése szempontjából: additív, arányos és nemlineáris 

hibakomponens, 

 a kísérő komponensek koncentrációjával/mennyiségével való összefüggés szempontjából: 

interferencia és mátrixhatás, 

 más tényezőtől (pl. hőmérséklet, az előző értéktől) függő hiba. 

Véletlenszerű hibák 

E hibák keletkezését sztochasztikus (valószínűségi) folyamatként kezeljük. A leírásban a hiba (és 

emiatt maga a mérési eredmény is) valószínűségi változó, amely egyértelműen nem jelezhető előre, 

csak az adható meg, hogy egy bizonyos (kiválasztott) tartományba mekkora valószínűséggel esik. A 

hiba matematikai leírásában a valószínűségszámítás és a matematikai statisztika eszközeit alkal-

mazzuk. 
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A véletlenszerű hiba összetevői: 

 véletlen (random) hiba: várható értéke zérus, szórása véges, 

 kiugró érték, 

 rendkívüli hiba. 

A rendkívüli hibákat és a kiugró értékeket elsősorban a kísérlet körülményeinek kézbentartásával kell 

megszüntetni. Ha kiugró értékek mégis előfordulnak, azok elfogadhatósági vizsgálattal szűrhetők ki. A 

véletlen hiba (bár a módszer finomításával, a kísérleti paraméterek jobb kézbentartásával csökkent-

hető) nem szüntethető meg, de statisztikailag általában jól leírható. A közvetlenül mért mennyiség 

véletlen hibája sokszor normális eloszlású. 

 

Megjegyzés: az, hogy a hiba egy összetevőjét rendszeresnek vagy véletlenszerűnek tekintjük, múlhat a 

vizsgálat mélységén is; a döntés sokszor önkényes. 

1.4.1. Az analitikai módszerek teljesítményjellemzői 

Szelektivitás, specifikus jelleg: a módszer képes megkülönböztetni a komponenseket egymástól, 

illetve csak a kívánt komponenst méri. 

Érzékenység: d (válaszjel)/d (koncentráció vagy mennyiség). 

Tartomány, lineáris tartomány (ld. még: meghatározási határ). 

Helyesség (accuracy, trueness) torzítatlanság: a rendszeres hiba kicsiny; a mérési eredmény várható 

értéke közel esik a valódi (elfogadott) értékhez. 

Visszanyerés (recovery): a rendszeres hiba jellemzője, melyet bonyolult – sok komponensből álló 

és/vagy változékony (bomlékony) – minták elemzése esetén használunk. A visszanyerés az adott 

módszerrel mért koncentráció (anyagmennyiség) vagy koncentrációnövekmény és a valóságos 

koncentráció (-mennyiség), illetve koncentrációnövekmény aránya. A visszanyerést általában 

százalékosan adják meg.  

A visszanyerés meghatározásának módjai: 

 mátrix referencia anyagok: tanúsított standardok, CRM (certified reference material) vagy 

laboratóriumi standardok mérése, 

 mintaerősítés: a mérendő komponens koncentrációjának ismert mértékű növelése (spiking, 

fortification), 

 kísérő standard hozzáadása (surrogate standard): izotópjelzett molekula; hasonló, de nem 

azonos vegyület. 

 

Precizitás (precision): a mérés precíz, ha a véletlenszerű hibák kicsik. A precizitást a szórással 

írhatjuk le. 

 Ismételhetőség: azonos módszer, laboratórium, műszer és kezelő. 

 Reprodukálhatóság: azonos módszer, különböző laboratórium, műszer és kezelő. 

Megjegyzés: a pontosság kifejezést a magyar szaknyelv nem egyértelműen használja; van, ahol a 

torzítatlanságot, más területeken a precizitást értik rajta. 

 

Megbízhatóság: helyesség és precizitás (együtt). 

 

Kimutatási határ (detection limit, DL, limit of detection, LOD): a mért alkotónak az a legkisebb 

koncentrációja (vagy mennyisége), amely a vak mintától megbízhatóan megkülönböztethető. 
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Megállapodás szerint a kimutatási határ az a koncentráció (mennyiség), amelyre nézve a válaszjel 

várható értéke = a vak minta válaszjelének várható értéke + a válaszjel (a vak mintához tartozó) 

szórásának háromszorosa. 

 

Meghatározási határ (a mennyiségi mérés alsó határa, quantitation limit, QL, LOQ): az a 

legkisebb koncentráció (vagy mennyiség), amely még elfogadható megbízhatósággal határozható meg. 

Ennek értékét is a vak minta válaszjele és szórása segítségével lehet megadni; a meghatározási határ a 

módszer jellemzőin kívül attól is függ, hogy az adott feladatban mekkora hiba engedhető meg. 

Általában az a koncentráció (-mennyiség), amelyre nézve a válaszjel várható értéke = a vak minta 

válaszjelének várható értéke + a válaszjel (a vak mintához tartozó) szórásának tízszerese. 

 

Robusztusság, állékonyság, zavartűrés (ruggedness, robustness): a módszer ellenálló képessége a 

kísérleti paraméterek és körülmények kisebb változásaival szemben. A módszer robusztus, ha a 

paraméterek kis változása a mérési eredményt nem (vagy csak kevéssé) befolyásolja. 

 

Validálás (megfelelőségvizsgálat): eljárás annak igazolására és dokumentálására, hogy az elemzési 

módszer megfelel a kívánt célnak, vagyis a módszer teljesítményjellemzői elérik a feladat megol-

dásához szükséges szintet. 
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1. BEVEZETŐ 

A térfogatos mérések (titrálások) alkalmával a következtetéseket az elfogyott reagens 

mennyiségéből vonjuk le. A reagenst pontosan ismert koncentrációjú mérőoldat formájá-

ban, fokozatosan adjuk a minta oldatához. Olyan reakciókra van szükség, amelyek 

szigorúan sztöchiometrikusak, gyorsan (pillanatszerűen) egyensúlyra vezetnek és egyen-

súlyuk a kívánt irányba el van tolva. Ha a reagens hozzáadott kémiai mennyisége [mol] 

egyenértékű (ekvivalens) az analát mennyiségével, akkor beszélünk egyenértékpontról 

vagy ekvivalenciapontról (eép). Az analát és a reagens mólarányát a lejátszódó reakció 

sztöchiometriai együtthatói szabják meg. 

 A kémiai folyamat (illetve az egyensúly) típusa szerint van: 

o sav-bázis reakción, 

o komplexképzésen, 

o csapadékképzésen, 

o redoxi folyamatokon alapuló titrálás. 

Annak megállapítására, hogy mikor adtunk éppen elegendő mérőoldatot a mintához, 

végpontjelzésre van szükség. A klasszikus elemzésekben kémiai indikátorok segítségé-

vel követjük a folyamatot; az indikátorok a titrálás végpontját színváltozással jelzik. A végpont nem 

azonos az egyenértékponttal, csupán megközelíti azt. A titrálások végpontjelzésére műszeres módsze-

reket is használnak, ezekre az egyes műszeres analitikai méréstechnikák bemutatása során térünk ki. 

A térfogatos analízis fontosabb mérőeszközei: a büretta, a pipetta és a mérőlombik. 

1.1. A MÉRŐOLDATOK KONCENTRÁCIÓJA 

A mérőoldat a reagenst ismert mennyiségben tartalmazó oldat. Ezt a mintához fokozatosan, kis 

részletekben adjuk hozzá. A reagens vagy az oldat instabilitása miatt azonban a valóságos 

koncentrációt külön meg kell határozni. Ez úgy történik, hogy a mérőoldattal egy pontosan ismert 

összetételű és mennyiségű anyag (standardizáló alapanyag, titeranyag) oldatát titráljuk meg; ezt a 

hatóérték megállapításának, faktorozásnak nevezik. 

 A mérőoldat névleges koncentrációja: 

az oldat készítése során megcélzott koncentráció (adott). 

 A mérőoldat pontos (valóságos) koncentrációja: 

az oldat tényleges koncentrációja (elemzéshez, számoláshoz ezt használjuk). 

 A mérőoldat faktora: 

a pontos és a névleges koncentráció hányadosa (faktorozás során határozzuk meg). 

  
        

         
. 

Példa 

Sósav mérőoldat névleges koncentrációja      . A hatóérték megállapításához bemérünk          

vízmentes nátrium-karbonátot, és feloldjuk vízben. A nátrium-karbonát oldat megtitrálására          
sósav mérőoldat fogy. Számítsa ki a mérőoldat pontos koncentrációját és faktorát! 

                          . 

Megoldás: 

a titrálás ionegyenlete: (A     és a     nem vesznek részt a titrálási reakcióban). 

   
               . 

A nátrium-karbonát moláris tömege: 
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. 

A nátrium-karbonát kémiai mennyisége: 

       
    

  

 
 

        
        

     
   

        

        
                  . 

Egységnyi karbonátionra kétszer annyi sósav fogy a titrálás során: 

 
    

  

 
 

 
   

     
 

   
  

 
              . 

A mérőoldat pontos koncentrációja: 

     
          

        
         . 

A mérőoldat faktora: 

     
       

         
 

        

     
      . 

 

1.2. TITRÁLTSÁGI FOK 

Hányadosként vagy százalékban megadva kifejezi, hogy hol tart a titrálás folyamata 

    
                               

                                           
   

 Alultitráltság:        : kevesebb a hozzáadott reagens, mint a mérendő anyag kezdeti 

mennyisége. 

 Eép:         : stöchometriailag azonos mennyiségű a hozzáadott reagen és a mérendő 

kezdeti mennyisége. 

 Túltitráltság:        : több a hozzáadott reagens, mint a mérendő kezdeti mennyisége. 

Példa 

Ha a sztöchiometriai együtthatók aránya 1:1, 

a mérendő mennyisége:                           , 

és a reagensből           -t adtunk hozzá, akkor    
         

        
        . 
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2. SAV-BÁZIS TITRÁLÁSOK 

A közeg: többnyire vizes oldatokkal dolgozunk. 

A mérőoldat: mindig erős sav vagy erős bázis. 

Ha a mérőoldat az titrálandó oldatnál lényegesen töményebb, (vagyis kis térfogattal nagy mennyiségű 

reagenst jutatunk a lombikba,) akkor a reakcióelegy hígulását elhanyagolhatjuk. 

 

Titrálandó Mérőoldat 

sav erős bázis: pl.:     ,     

bázis erős sav: pl.:                 (perklórsav) 

1.4.1. táblázat. A sav-bázis tirtálások során használt mérőoldatok 

 

2.1. ERŐS SAV VAGY ERŐS BÁZIS TITRÁLÁSA 

A mérendő és a mérőoldat is erős sav vagy erős bázis, amelyek (közelítőleg) teljesen disszociálnak. 

Tehát csak az alábbi reakcióval kell számolnunk. 

Valójában:    
                 

Egyszerűség kedvéért, számolásban:                 

Az egyensúlyi összefüggést a víz ionszorzata mutatja meg: 

                         (függ a hőmérséklettől), 

szobahőmérsékleten jó közelítéssel            . 

2.1.1. Kálium-hidroxid titrálása sósav mérőoldattal 

Cél: a     koncentrációjának meghatározása fokozatosan csepegtetett     segítségével 

 titrálandó (analát):    , 

 mérőoldat:    . 

Lejátszódó reakció: 

                       

Kiinduláskor a pH: 

mikor még nem adtunk hozzá sósavat, a kálium-hidroxidból származó     a meghatározó, mivel az 

oldószer (a víz) disszociációja elhanyagolható. 

                                         . 

Egyenértékpontban a pH: 

az eép-ban a hozzáadott    kémiai mennyisége azonos a kiinduláskori     mennyiségével. Azt is 

mondhatjuk, hogy a reagens elfogyasztotta az erős bázis hidroxidionját, és csak a víz öndisszo-

ciációjából származó hidrogén és hidroxidionok vannak jelen. Így erős sav és erős bázis reakciója 

esetén az eép-ban a pH mindig 7. 
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2.1.2. Logaritmikus egyensúlyi diagram 

Az egyensúlyi koncentrációk alakulását szemlélteti. A vízszintes tengelyen a pH, a függőleges 

tengelyen a reaktánsok koncentrációjának logaritmusa szerepel. 

 Sav esetén a kezdeti       a diagram balról jobbra olvasva követi a folyamatot. 

 Bázis esetén a kezdeti       a folyamat jobbról balra követhető végig. 

A víz ionszorzatból következik, hogy minden pillanatban a 

                    

          

egyenlőségnek fenn kell állnia. Ezt a függőleges tengelyen leolvasva ellenőrizhetjük. 

Kiinduláskor: ha            akkor           . 

 

2.1.2.1. ábra. Logaritmikus egyensúlyi diagram, 

ha a mérendő erős bázis 0,01 M-os 

A fenti animációban az    -ionok egyensúlyi koncentrációit ábrázolja a kék egyenes, ahol adott pH-

hoz leolvasható, hogy mennyi az     -ionok koncentrációja az oldatba (y-tengely), illetve fordítva 

adott    -koncentráció mekkora pH-t jelent (x-tengely). Ugyanez igaz a    -ionok egyensúlyi 

leírására is (piros egyenes). Ezt fontos alaposan tanulmányozni, hogy a későbbi összetettebb logarit-

mikus egyensúlyi diagramok értelmezése ne jelentsen akkora gondot. 

2.1.3. Titrálási görbe 

A folyamat másik nyomon követési módja a titrálási görbe. Általánosságban: a titrálási görbéken a 

mintához hozzáadott mérőoldat térfogatát vagy a titrálás fokát vesszük fel az abszcisszán, az ordinátán 

pedig valamelyik reaktáns koncentrációját vagy egy azzal összefüggő mennyiséget jelenítünk meg. A 

titráltság foka      a már felhasznált reagensmennyiség, illetve mérőoldat-térfogat és a meghatá-
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rozandó komponenssel egyenértékű mennyiség, illetve térfogat hányadosa, arány formájában vagy 

sosan kifejezve. Az egyenértékpontban a titráltság 100%-os. 

Jelen esetben a vízszintes tengelyen a titráltsági fok szerepel, a függőleges tengelyen a pH. 

Például: ha az analát olyan erős bázis, melynek a koncentrációja        , akkor a következő táblázat 

alapján vehetjük fel a görbét. 

 x-tengely  y-tengely 

Kiindulás                      

A
lu

lt
it

rá
lt

sá
g
 

                                             

                                             

                                                

eép                               

T
ú

lt
it

rá
lt

sá
g
 

                                                  

                                               

                                              

                                            

2.1.3.1. táblázat. A titrálási görbe pontjai 

ha az analát erős bázis, melynek kezdeti koncentrációja        

Megjegyzések: 

 Alultitráltság esetén még marad      .  
 Túltitráltság esetén a      kerül feleslegbe. 

 A titráltsági fokot mindig a mérendő koncentrációhoz képest adjuk meg (túltitráltság esetén is). 

 

2.1.3.1. ábra. Titrálási görbe, 

ha a mérendő erős bázis 0,01 M-os 
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Az azonos koncentrációjú sav és bázis görbéi egymás tükörképei. A mérendő koncentráció csökken-

tésével a meredek szakasz egyre csökken, ami növeli a meghatározás bizonytalanságát. Nagyon kis 

koncentrációkat titrálással nem is tudunk meghatározni. 

 

2.1.3.2. ábra. Titrálási görbe változása 

különböző koncentrációjú erős sav, illetve erős bázis titrálása esetén 

2.1.4. Az indikátor megválasztása 

             
                                        

                      
  

Az egyenértékpont előtt (alultitráltság) az oldatban még titrálatlan H+-ionok vannak, a hiba negatív. A 

számlálóban felírt különbség abszolút értéke közelítőleg egyenlő a végpontban még titrálatlan 

hidrogénionok koncentrációjával. Túltitráltság esetén a hiba pozitív előjelű, nagyságát a hidroxidionok 

koncentrációjával jellemezzük. 

             
           

  
      

            

  
   

A klasszikus analízisben a megengedhető maximális hiba általában 0,1%, ezért az indikátornak adott 

koncentrációk esetében az alábbi pH-tartományban kell jeleznie. 
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 Elfogadható koncentráció Az elfogadható tartomány 

              
             

                

             

         
       

             

        
      

             
             

                

             

      
     

                        

      

          

             

                

             

         
      

             

        
      

2.1.4.1. táblázat. A mennyiségielemzés során elfogadható maximális pH-tartományok 

 

Ha a végpont a 4 és 10 közé eső pH-tartományba esik (             ), a végpont és az egyen-

értékpont eltéréséből adódó relatív hiba nem haladja meg a 0,1%-os határt. 

Látható, hogy hígabb oldatok mérésénél a végponttartomány szűkebb. A 2.1.3.2. ábra mutatja, hogy a 

közel függőleges szakaszok hossza az eép közelében a koncentráció csökkentésével, hogyan rövidül 

meg. Általában a mérendő legyen:               . 

2.1.5. Példa: Sósav faktorozása (KHCO3-tal) és NaOH mérése 

Sósav mérőoldat faktorozása 

Általában sósav mérőoldatot használunk a bázisok meghatározásához, így a pontos koncentrációjának 

meghatározása (faktorozása) elkerülhetetlen. A meghatározás szilárd kálium-hidrogénkarbonáttal tör-

ténik. A       pontosan bemérhető, szilárd, sztöchiometrikus, stabil (mert nem szereti a nedves-

séget). 

A tirtálás reakcióegyenlete: 

                            

Használt vegyszerek: 

 kb.             

       névleges koncentrációjú     mérőoldat 

 indikátor: metilvörös 

A titrálás lépései: 

1. Analitikai mérlegen visszaméréssel kimérünk kb. 0,1 g      -ot, melynek pontos 

mennyiségét feljegyezzük (      
 . 

2. 30 cm3 desztillált vízben feloldjuk. 

3. Hozzáadunk 2 csepp metilvörös indikátort 

4. Megtitráljuk a kb. 0,1 M-os     mérőoldattal az indikátor átmeneti színéig, ami hagymavörös. 

5. Kiforraljuk a keletkezett széndioxidot (mert az a végpont észlelését bizonytalanná teszi), így 

újból citromsárga színú lesz az oldat. 

6. Újabb mérőoldatot csepegtetünk hozzá, míg az indikátor újból átmeneti színével jelzi, hogy 

eép körül járunk. Ez a mérés végpontja. 
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A titrálás kiértékelése: 

Ajánlott több párhuzamos mérést végezni, azaz több lombikba is bemérünk kálium-hidrogénkarbo-

nátot és azokat külön-külön megtirtáljuk, majd a kiszámított faktorok számtani közepét vesszük a 

figylembe mint sósav faktor. 

      
 

      

      

 

A reakció egyenlet sztöchometriai együtthatói alapján a mólarány 1:1, azaz 

      
      

Tehát           volt         mérőoldatban, így a mérőoldat koncentrációja: 

    

    
           

 

A sósav mérőoldat faktora így: 

          

            

   

  párhuzamos mérés esetén (azonos     oladattal) a számolt faktorokat átlagoljuk: 

  
   

 
   

 
 

Ahol a naracs szín a mért, felírt mennyiségeket jelenti 

      
       : mérendő       kémiai mennyisége 

      
  

  

    
 :       moláris tömege 

      
     : bemért       tömege 

           : a     kémiai mennyisége 

        
     : a     mérőoldat fogyása 

          
  

    

  
  

   

 
 : a     mérőoldat pontos koncentrációja 

            
  

    

  
  

   

 
 : a     mérőoldat névleges koncentrációja, most       

     : a     mérőoldat faktora, ami a mérés célja volt. 

 

Indikátor: metilvörös 

      -nél jelezi a végpontot, azaz                       

             : csak a víz disszociációjából keletkezik 

Átmeneti színe: hagymavörös 
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2.1.5.1. ábra A metilvörös pH függő egyensúlya 

NaOH mérése 

A NaOH erős bázis, így teljesen disszociál. Mérőoldatként használhatjuk erős és gyengesavak megha-

tározásához. A szilárd NaOH-oldat hidroszkópos, így a felületén több-kevesebb karbonátot tartalmaz 

(a levegő CO2-ja miatt), tehát közvetlen beméréssel nem készíthetük belőle pontos mérőoldatot, illetve 

hígítani kiforralt desztillált vízzel kell. Egy oldat NaOH tartalmának meghatározását sósav mérő-

oldattal végezzük. 

A tirtálás reakcióegyenlete: 

                        

Használt vegyszerek: 

 ismeretlen koncenrtációjú NaOH oldat 

 faktorozott     mérőoldat 

 kiforralt desztillált víz 

 indikátor: metilvörös 

A titrálás lépései: 

1. Kimérünk a titrálólombikba          NaOH oldatot 

2. Felhígítjuk kb.       -re kiforralt desztillált vízzel 

3. Hozzáadunk 2 csepp metilvörös indikátort 

4. Megtitráljuk faktorozott     mérőoldattal az indikátor átmeneti színéig, ami hagymavörös. 

A titrálás kiértékelése: 

Ajánlott több párhuzamos mérést végezni, azokat külön-külön megtirtálni, és a mért fogyások 

számtani közepét vegyük a figylembe kiértékeléskor. 

 Ha sósav mérőoldat pontos koncentrációja       
    

  
 , és 

 a mérőoldat mért fogyásainak átlaga          , akkor 

 a     -hoz            -t adtunk hozzá a végpontig, azaz 

               

A reakció egyenlet stöchometriai együtthatói alapján a mólarány 1:1, azaz 

           

savas forma 

vörös 

lúgos forma 

sárga 
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Tehát            volt            -ben (a hígítással nem adtunk hozzá mérendő anyagot), tehát 

a      oldatunk koncentrációja: 

     

     
       

VIDEÓ 

 

2.1.5.1. videó. Mintaelőkészítés 

 

2.1.5.2. videó. Sósav faktorozása 

2.2. EGYÉRTÉKŰ GYENGE SAV VAGY GYENGE BÁZIS TITRÁLÁSA 

A mérőoldat ebben az esetben is erős sav vagy erős bázis. A gyenge savak, illetve bázisok disszociá-

ciója nem teljes, ezért egyensúlyi reakcióval kell számolnunk. Az oldatban a mérendő anyag két for-

mában (disszociálatlan és disszociált) van jelen, a mérés célja, hogy ezek együttes mennyiségét hatá-

rozzuk meg. 
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2.2.1. Nem teljes a disszociáció 

Gyenge sav titrálása 

          

Egyensúlyi állandó az ún. sav disszociációs állandó. Az egyensúlyi összefüggés: 

   
        

    
  

Gyenge bázis titrálása 

A gyenge bázisok általános disszociációs összefüggése: 

                  
          

   
  

Például: aminok mérése:                
           

      
       

       
  

A gyenge fém-hidroxid bázisok esetében [pl.        ], mivel ezek disszociálatlan állapotban 

nagyon rosszul oldódnak, a koncentrációviszonyokat döntően az oldhatósági egyensúly határozza 

meg. Ezt az esetet itt nem tárgyaljuk. 

A Brönsted–Lowry-féle sav-bázis elmélet 

A    leadására képes anyagokat nevezzük savnak (protondonor), 

a    felvételére képes anyagokat pedig bázisnak (protonakceptor). 

  
   

 
   
     

 
  

               
 

   
 

             
  

     

     
    

   
 

     
 

             
 

   

               
  

Látható, hogy a vízmolekula sav és bázis is lehet (amfotér jelleg). 

2.2.2. Logaritmikus egyensúlyi diagram egyértékű gyenge sav esetében 

Itt az egyensúlyi diagramban a hidrogén- és hidroxidionok mellett a gyenge sav vagy bázis disszociált 

és disszociálatlan formájának koncentrációját is meg kell jeleníteni. 
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A mérendő sav kétféle formában 

van jelen az oldatban: 
               /       

                

Az egyensúlyi állandó képletébe 
    -t behelyettesítve:    

        

    
 

        

         
 

/              

           
            /       

    

                     
    

                       /            

A disszociált forma – vagyis a 

konjugált bázis – mennyisége 

kifejezve: 

      

       
      

 

2.2.2.1. táblázat. A koncentráció logaritmusa és a pH közötti összefüggés levezetése 

Ha ebből az összefüggésből      logaritmusát képezzük, az a pH-nak nemlineáris függvénye lesz, 

amely két, közelítőleg egyenes és az ezeket összekötő görbe szakaszból áll. 

 

         esetén: 

Ks elhanyagolgató 

        esetén: 

     elhanyagolható 

 

 
     

      

    
 

           

                                         

                        

2.2.2.2. táblázat. Az      közelítő egyeneseinek egyenlete 

Az analógia végig követhető, ha nem a disszociált formát fejezzük ki az első egyenletből, hanem a 

disszociálatlant. Az eredmény: 

        

       
      

         esetén: 

Ks elhanyagolható 

        esetén: 

H+ elhanyagolható 

 

                                      

2.2.2.3. táblázat. A      közelítő egyeneseinek egyenlete 

A kapott 4 egyenletet ábrázoljuk a logaritmikus egyensúlyi diagramon. 

Ahol az y tengely:         és       , azaz    , 

az x tengely:   . 

A négy egyenes közül kettő vízszintes (     magasságban), ezek azokban a tartományokban 

érvényesek, melyekben a sav közel teljes egészében a disszociálatlan, illetve a disszociált formában 

van. A másik két egyenes meredeksége (vagyis a fenti összefüggésekben a pH szorzótényezője) 1, 

illetve –1, tengelymetszete              , illetve             . 

Abban a pH-tartományban, ahol a pH és pKs összemérhető nem közelíthető a függvény az egyenesek 

egyikével sem, itt a két egyenes szakaszt összekötő görbe érvényes. 
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2.2.2.1. ábra. Egyértékű gyenge sav vagy bázis logaritmikus egyensúlyi diagramja 

               

Ha elhanyagoljuk a víz disszociációját: 

          

                 

   
        

    
         

        Tiszta sóoldat van, ami lúgosan hidrolizál 

  

     
 

   
   

 
  

        
 

   

          
 

           

A konjugált bázis disszociációs állandója = hidrolízis állandó: 

      
  

  
 

         

    
 

      

        
 

2.2.2.4. táblázat. Kitüntetett pontok a titrálás során (az lgc–pH függvények metszéspontjai) 

2.2.3. Logaritmikus egyensúlyi diagram egyértékű gyenge bázis esetében 

A fenti levezetési analógia végigvezethető egyértékű bázisra is. Azonban az egyszerűség kedvéért 

csupán elég a jelöléseket átírnunk, a következőképpen:  

     

helyett 

       

savas pH-n több      savas pH több       

lúgos pH-n több      lúgos pH-n több     

   
   

  

  
 

2.2.3.1. táblázat. 

A logaritmikus egyensúlyi diagramon ábrázolandó mennyiségek egyértékű gyenge bázis esetén 
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Mivel: 

   
          

   
 

          

   

    

    
 

       

       
    

 

  
  

Például:  

              
     

    
        

2.2.4. Titrálási görbe 

Minél nagyobb az egyensúlyi állandó, annál nagyobb a változás a titrálási görbén.               Ha 

ez a feltétel a mérendő savra vagy bázisra nem teljesül, akkor az közvetlenül nem titrálható. Megoldási 

lehetőségek: 

 a mérendő molekula kémiai átalakítása erősebb savvá, illetve bázissá (pl. bórsav mérése 

vicinális diolok jelenlétében), 

 mérés nemvizes közegben. 

 
2.2.4.1. ábra. Gyenge savak titrálási görbéi 

2.2.5. Pufferek 

A pufferek olyan oldatok, amelyek egy gyenge savat és a savnak egy erős bázissal alkotott sóját (vagy 

gyenge bázist és ennek egy erős savval alkotott sóját) tartalmazzák összemérhető mennyiségben. Ha 

ugyanis pl. a gyenge savból és sójából álló pufferhez erős savat adunk, akkor a só mennyisége csök-

ken, és egyenértékű gyenge sav szabadul fel – ez azonban kevéssé disszociál. Ha ugyanehhez a rend-

szerhez erős lúgot adunk, az a szabad savval reagál, így a hidroxidion helyett egy gyenge bázisra – a 

savból képzőző anionra – cserélődik. 
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gyenge sav erős bázissal alkotott sója  

+ szabad gyenge sav 

                      

 kezdeti pH 

 

+ erős sav (     

 

 az erős sav teljesen disszociál 

 

sok    

 

 

az acetátanion felvesz   -t  

 
gyenge savvá alakul 

(       ) 

 

 

 ami csak részben disszociál 

csökken a    mennyisége  a pH a kezdetihez képest alig változik 

2.2.5.1. táblázat. A pufferhatás mechanizmusa 

 

2.2.5.1. ábra. A pufferek tompító hatása 50%-os titráltsági fok körül 

 

A tompító hatás erősségét a pufferkapacitással szokták jellemezni. Ez azt mutatja meg, hogy a pH 

egységnyi megváltoztatásához     pufferoldathoz hány       -os erős savat vagy lúgot kell adni. 

2.2.6. Indikátorok 

A sav-bázis indikátorok maguk is gyenge savak vagy bázisok; az indikátor molekulában a proton 

leadását vagy felvételét olyan szerkezeti átalakulás kíséri, amely színváltozást okoz. 

              

   
          

      
 

 
Átcsapási pont: ahol az indikátor két formáját azonos mennyiségben tartalmazza az oldat. Ezt az 

állapotot – az átmeneti színt – igyekszünk észlelni, ez lesz a titrálás végpontja. 
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Indikátor kitevő vagy indikátor exponens: az átcsapási pont pH-ja. 

                   

Az átcsapási tartomány az a pH-intervallum, melyben szabad szemmel látható, hogy nem csak a 

savas vagy csak a lúgos forma van jelen. Ehhez az kell, hogy a két forma koncentrációjának aránya kb. 

0,1 és 10 közé essék. Maximum 10-szeres felesleg:  

 

    
      

      
    

      

      
 

  

    
 

Minimum Maximum 

        
  

   
         

  

  
 

                                                      

                        

                      

2.2.6.1. táblázat. Az átcsapási tartomány levezetése 

Fenolftalein 

               

 

 

2.2.6.1. ábra. A fenolftalein pH függő egyensúlya 

A színváltozást a kinoidális szerkezet kialakulása okozza, amely bizonyos hullámhossztartományban 

elnyeli a látható fényt. A titrálás végpontja az átmeneti színnél van (rózsaszín). 

Metilvörös 

               

 

savas forma 

színtelen 

lúgos forma 

vörös 
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2.2.6.2. ábra. A metilvörös pH függő egyensúlya 

 

Hasonló szerkezeti változás az alapja az azofestékek (pl.: metilvörös) működésének is. A metilvörös 

az átcsapási pontban hagymaszínű. 

Indikátorhiba 

Az indikátort úgy választjuk meg, hogy az egyenértékponthoz közel jelezzen. Általában       

          , azaz az átmeneti szín nem pont a titrálás egyenértékpontjában jelentkezik, a végpontban 

vagy kis alultitráltság vagy kis túltitráltság van. Ez az indikátorhiba egyik összetevője. Mivel az 

indikátorok is gyenge savak/bázisok, ezért magát az indikátort is megtitráljuk. Tekintve, hogy kis 

mennyiségű indikátort használunk, az utóbbi hibakomponens általában elhanyagolható. 

 

Például: számítsuk ki az indikátorhibát (relatívhibát), ha egy       -os erős savat titrálunk és 

fenolftalein indikátort használunk         . Az átcsapási pont     -nél van, tehát túltitráltunk. A 

fölösleget az    -ionok koncentrációja adja, ezt kell a meghatározandó (analitikai) koncentrációra 

vonatkoztatnunk. 

     

  
 

     

  
            

tehát ebben az esetben a fenolftalein alkalmazható. Kisebb koncentrációk meghatározásához azonban 

már az egyenértékponthoz        közelebb átcsapó indikátorra van szükség. 

 

2.3. TÖBBÉRTÉKŰ SAVAK ÉS BÁZISOK TITRÁLÁSA 

A többértékű savak és bázisok disszociációja lépcsőzetes, az oldatban a különböző formák együtt 

vannak jelen. A disszociációállandóktól függően előfordul, hogy egy többértékű savat vagy bázist 

lépcsőzetesen is meg lehet titrálni. Erős savakkal, illetve bázisokkal a gyenge savat, illetve bázist a 

sóikból fel lehet szabadítani; ezen alapulnak a kiszorításos titrálások. 

2.3.1. Erős bázis karbonátjának meghatározása erős savval 

Ebben a fejezetben először a karbonátionok (mint bázis) meghatározását tárgyaljuk. A mérendő 

oldatban erős bázisok karbonátsói vannak. A titrálást tehát úgy is felfoghatjuk, hogy az erős sav (pl. 

 

savas forma 

vörös 

lúgos forma 

sárga 
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sósav) a gyengébbet (szénsav) kiszorítja sójából. Ezért az ilyen meghatározást kiszorításos titrálásnak 

is szoktak nevezni. 

                     

 
 

 

                       

Az egyensúlyi viszonyok leírása 

A szénsav (     ) disszocációja többlépcsős. 

Savas közegben        széndioxid formájában távozik a mintából:                   . 

               
          

    
           

            

2.3.1.1. táblázat. A szénsav disszociációs állandói 

Kiindulás: Az oldatban disszociált    
   és     

  van jelen számottevő 

mértékben 

 

 a karbonát hidrolizál: 

   
           

      

 

 így nagyon jó közelítéssel (a víz öndisszociációjának 

elhanyagolásával) igaz, hogy 
     

         

1. eép: A     
  leadhat     

    
vagy felvehet hidrogént        . 

 

 egyensúly van:     
            

 itt a pH éppen a     és a     számtani közepe: 

   
       

 
 

2. eép: Gyakorlatilag nincs mert pH<5-nél a széndioxid gázként távozik 

2.3.1.2. táblázat. A szénsav titrálásának kiemelt pontjai 
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2.3.1.1. ábra. A szénsav logaritmikus egyensúlyi diagramja 

Warder-féle titrálás 

Meg lehet-e határozni a Na2CO3-ot és NaHCO3-ot egymás mellett? 

A mérőoldat: HCl – a sósav mérőoldattal lépcsőzetesen titráljuk a kétértékű bázist. 

1. lépésben: V1 fogyás 

Végpontjelzés fenolftalein indikátorral, melynek az átcsapása pH=8–9 körül van. Ekkor a karbonát 

elreagál hidrogén-karbonáttá. 

    
           

 
   

2. lépésben: V2 fogyás 

Végpontjelzés metilvörös indikátorral, melynek az átcsapása: pH ≈ 5 körül van. Ekkor a hidrogén-

karbonát is elreagál. A hidrogén-karbonát egy része benne volt az eredeti mintában, másik része a 

karbonátionokból keletkezett. Ebben a lépésben a kettő összegét mérjük. 

     
                       

Kiértékelés: 

Ha V1 = V2, akkor kezdetben nem volt HCO3
-
. 

Ha V1 < V2, akkor V1   CO2
2- és (V2- V1)   HCO3

- mennyiségére lehet következtetni. 

Ha V1 > V2, akkor karbonáton kívül van más erős lúg is, pl.: NaOH. 

2.3.2. Foszforsav titrálása 

                
          Egyértékű savként → lehet vizsgálni 

      
            

           Kétértékű savként → lehet vizsgálni 

    
          

             Háromértékű savként  

→ Túl gyenge a disszociáció, nem 

titrálható 

2.3.2.1. táblázat. A foszforsav disszociációs állandói 
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2.3.2.1. ábra. Foszforsav logaritmikus egyensúlyi diagramja 

co = 0,1 M 

 

H3PO4 és a NaH2PO4 együttes meghatározása 

5. eép.:       elreagál → első lépésben csak ez reagál. 

3. eép.:      -→     
   is reagál a második lépésben. 

 

 

2.3.2.2. ábra. 10 ml 0,1 mólos foszforsav titrálása  

0,1 mólos NaOH-dal 
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2.4. SAV-BÁZIS TITRÁLÁSOK NEMVIZES KÖZEGBEN 

Nemvizes oldószer alkalmazása sok esetben lehetővé teszi olyan anyagok vagy keverékek 

meghatározását, amelyek vizes oldatban nem titrálhatók, mert túl gyenge savak, illetve bázisok, vagy 

túl kicsi az eltérés a komponensek disszociációs állandói között, vagy az anyag nem oldódik eléggé 

vizes közegben. 

Elvileg minden olyan oldószerben lehet sav-bázis titrálásokat végezni, amelyből öndisszociációs 

reakcióban kation és anion jön létre. A gyakrabban alkalmazott oldószerek - a vízhez hasonlóan - 

azonban általában protont cserélnek (Brönsted savként és bázisként viselkednek): 

2 EtOH  EtOH2
+ + EtO– K = 3.10–20 

2 CH3COOH  CH3COOH2
++ CH3COO– K = 10–15 

Ezekben az oldószerekben értelmezhető a pH is: 

  p lgH HSolv   , 

ahol HSolv+a protonáltoldószermolekula. 

A titrálás szempontjából az anyagok savas, illetve bázisos jellegét az illető oldószerhez képest 

értelmezhetjük ("oldószerelmélet").  

Eszerint egy adott közegben sav az olyan anyag, amely a protonált oldószer-molekulák(kationok) 

koncentrációját növeli, míg bázis, ami a deprotonált oldószer-molekulák (anionok) koncentrációját 

gyarapítja.  

Így a sav-bázis jelleg relatív: a víz pl. a jégecetben bázisként viselkedik: 

H2O + CH3COOH  H3O
+ + CH3COO– 

míg aminokban sav: 

H2O + RNH2  OH– + RNH3
+ 

 

Ennek az a következménye, hogy a vízhez képest savas oldószerek a savak erősségére differenciálóan 

hatnak, míg a bázicitást kiegyenlítik és felerősítik. Hasonlóan, a bázikus oldószer a bázisokat 

differenciálja és a savak erősségét egyenlíti ki és növeli meg. 

Így olyan savak és bázisok is megtitrálhatók, amelyek vizes közegben túl gyengék, illetve egymás 

mellett mérhetők olyan vegyületek, melyeknek vízben a pKs vagy pKb értéke közel esik. Bizonyos 

esetekben az is kihasználható, hogy az öndisszociációs állandóból sokkal szélesebb pH-skála adódik, 

mint vízben (pl. etanolban kereken 19 egység), így egymás után több komponens meghatározható.A 

gyakorlatban oldószerkeverékek segítségével lehet a kívánt differenciáló hatást és oldhatóságot elérni.  

Néhány gyakran alkalmazott mérőoldat: 

 HClO4 jégecetben  

 HCl izopropanolban 

 KOH alkoholban (MeOH, EtOH) 

 R4N
+OH– izopropanolban 

 Na-acetát jégecetben 

A végpontjelzés többnyire műszeres módszerrel (pl. potenciometriásan) oldható meg. 

A nemvizes közegű sav-bázis titrálásokat általában gyenge szerves bázisok (pl. alkaloidok) és savak 

mérésére használják.  
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2.5. KÉRDÉSEK ÉS SZÁMOLÁSI FELADATOK 

2.5.1. Számolási segédlet (egyértékű sav-bázis titrálásokhoz) 

 Gyenge sav titrálása erős bázissal Gyenge bázis titrálása erős savval 

Kiinduláskor 

     

         

 

   
        

    
 

 

mivel:                 
és           

 

   
     

         
 

 

mivel:           

   
     

    
 

              

 

   
          

   
 

 

mivel:               
és             

 

   
      

        
 

 

mivel:          

   
      

  
 

Alultitráláskor 

    

   

         

 

   
        

    
 

 

mivel a só disszociációja visszaszorítja 

a gyenge sav disszociációját: 
     csak a só disszociációjából 

     a maradék, ami még nem reagált 

el:      

 

       
   

    
 

 

                
     

              

 

   
          

   
 

 

mivel a só disszociációja visszaszorítja 

a gyenge bázis disszociációját 
      csak a só disszociációjából 

    a maradék, ami még nem reagált 

el:        

 

        
   

      
 

 

                    
     

Eép-ban 

     

a só hidrolizál: 

               

 

   
         

    
 

  

  
 

 

mivel:            
és               

 

   
      

         
 

 

mivel:           

   
      

   
 

a só hidrolizál: 

         

 

   
       

     
 

  

  
 

 

mivel:          
és               

 

   
     

        
 

 

mivel:          
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Túltitráláskor 

     

közel a eéphez: 

   
         

    
 

 
                        

        
 

 

jelentős túltitrálás: 
            

       
 

közel a eéphez: 

   
       

     
 

 
                   

       
 

 

jelentős túltitrálás: 

           

       
 

 

Egyértékű gyenge sav titrálása esetében: 

 Alultitráltság: 

   
    

    
 

          

            
 

 Túltitráltság: 

     
     

    
   

        

            
 

[HA] : még nem titrált, 

[A-] : már megtitrált, 

[OH-]: felesleg 

2.5.2. Gyenge sav illetve bázis egyensúlyi diagram készítő 

A diagramkészítő innen letölthető. 

2.5.3. Kidolgozott feladatok 

1. Példa 

Ha a bóraxot –              , móltömege 381,4 – vízben feloldjuk, bórsav (igen gyenge sav, 

disszociációja elhanyagolható), nátrium- és hidroxid-ionok keletkeznek.  Írja fel a reakcióegyenletet! 

0,9211 g bóraxból 100,0 ml törzsoldatot készítünk, és a törzsoldat 20,0 ml-es részleteit használjuk egy 

0,05 M névleges koncentrációjú sósav mérőoldat faktorozásához.  Három 20,0 ml-es részletet titrálunk 

meg, a mérőoldatból 20,24; 20,36 és 20,24 ml fogy. Számítsa ki a mérőoldat pontos koncentrációját és 

a faktor értékét! 

A bórax vizes oldásának egyenlete: 

                              

                    
  

    
 

       
      

 
 

        
        

                
        

             
            

A 100,0 ml-es törzsoldatból 20,0 ml-es részleteket mérünk 

  

   
                     

Egységnyi bóraxból kétszer annyi hidroxid-ion keletkezik  

http://www.typotex.hu/upload/tamop/II-A-2-4-2-link-gyengesav-diagramkeszito.xlsx
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melyre ugyanekkora anyagmennyiségű sósav fogy. 

A sósav fogyásának átlagos értéke:  

        
        

 
 

                          

 
          

     
          

        
          

     
       

         
 

        

     
       

2. Példa 

250 ml 0,05 M-os vizes ammónia oldatban hány g ammónium-kloridot kell feloldani, hogy 9,0 pH-jú 

pufferoldatot kapjunk? Az ammónia disszociációs állandója Kb = 1,79.10-5 M;  

Cl: 35,5; H: 1,0;  N: 14,0 

Az ammónia vízben az alábbi egyenlet szerint disszociál: 

           
      

   
    

       

     
            

Az előállítandó pufferoldat pH-ja 9,0, azaz a pOH=5, tehát [OH-]=10-5 M. Kifejezhető, hogy mennyi a 

disszociálatlan NH3 és a só formájában lévő NH+
4 koncentráció-aránya: 

    
  

     
 

  

     
 

          

     
      

          
    

 
 

     
      

     
 

      

    
                     

    
  

     
 

 
   

 

      
    

      

 
    

 

    

     
           

                           

           
  

    
 

       
          

 
 

       
      

        
          

      
                         

3. Példa 

A propionsav disszociációs állandója Ks = 1,343·10-5 M.  110,0 mg propionsavhoz hány ml 0,1 M-os 

kálium-hidroxid oldatot kell adnunk, ha a savat teljes egészében kálium-sóvá akarjuk átalakítani? Ha a 

só előállítása után tiszta vízzel a térfogatot 400 ml-re töltjük fel, mi lesz a pH értéke az így kapott 

oldatnak? 

C: 12,0  H: 1,0  O: 16,0 

A propionsav képlete:           , móltömege 74 g/mol. A titrálás egyenlete:  
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Az egyenletből következik, hogy a mérőoldatból 1,486 mmol KOH reagál a propionsavval teljes 

kálium-propionáttá való átalakítása során, tehát a hozzáadott KOH mérőoldat térfogata: 

           
    

    
 

          

     
          

A propionát-ionok (bázis) az alábbi egyenlet szerint hidrolizálnak: 

                              

   
                 

            
 

  

  
 

       

            
              

A propionát-ionok eredeti koncentrációja 

          

      
            

                        
  
          

          
               

 
    

 
 

   
                 

            
 

       

               
             

 

A fenti képletből egy másodfokú egyenletet kapunk, azonban a propionát gyenge bázis jellege miatt x 

értéke elhanyagolható az eredeti koncentrációhoz képest, azaz a nevezőből kiesik a –x tag. Az 

egyenletet így megoldva: 

                                                               

                   

Megjegyzés: az elhanyagolás okozta hibát kiszámíthatjuk, ha megoldjuk a másodfokú egyenletet. 

2 10 127,45 10 2,76 10 0x x       

61,663 10 5,78 8,22x OH M pOH pH         
, tehát az elhanyagolás nem okozott 

jelentős hibát. 

4. Példa 

Nátrium-karbonátot és nátrium-hidrogénkarbonátot tartalmazó vizes oldatot elemzünk Warder 

módszerével. Sósav mérőoldattal először fenolftalein átcsapásáig (pi=9,2) titrálunk, ekkor a 

karbonátból hidrogénkarbonát keletkezik. Ezután az előző oldatot tovább titráljuk metilvörös 

átcsapásáig (pi=5,1). Az ismeretlen oldat 50,0 ml-ére az első lépésben 8,0, a második lépésben 11,5 ml 

0,1 M-os f=1,005 faktorú sósav fogyott. Adja meg a nátrium-karbonát és a nátrium-hidrogénkarbonát 

koncentrációját g/l egységekben!  

C: 12,0;H: 1,0;  Na: 23,0; O: 16,0 

A titrálás lépései: 

   
          

                    

    
                             

Az első lépcsőben csak a nátrium-karbonátot titráljuk meg, míg a másodikban már a nátrium-

hidrogénkarbonátot és a karbonátból származó hidrogénkarbonát-ionokat is. 
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Titrálás fenolftaleinnel: 

1 1,

2 3

2 3 1 2 3

min

( ) 0,1 1,005 0,1005

( ) ( ) 0,1005 8,0 0,804

( ) 0,804
( ) ( ) 0,804 ( ) 0,01608

50,0

névleges

fogyás

ta

c HCl c f M M

n HCl c HCl V M ml mmol

n Na CO mmol
n Na CO n HCl mmol c Na CO M

V ml

    

    

     

 

1 liter oldatban 0,01608 mol Na2CO3  

2 3( ) 0,01608 106 / 1,704m Na CO mol g mol g   , azaz a mérendő oldat koncentrációja nátrium-

karbonátra nézve 1,704 /g l . 

Titrálás metilvörössel: 

2 2,

3 2 1

3

3

min

( ) ( ) 0,1005 11,5 1,156

( ) ( ) ( ) 1,156 0,804 0,352

( ) 0,352
( ) 0,00704

50,0

fogyás

ta

n HCl c HCl V M ml mmol

n NaHCO n HCl n HCl mmol mmol mmol

n NaHCO mmol
c NaHCO M

V ml

    

    

  

 

1 liter oldatban 0,00704 mol NaHCO3 

3( ) 0,00704 84 / 0,591m NaHCO mol g mol g   , azaz a mérendő oldat koncentrációja nátrium-

hidrogénkarbonátra nézve 0,591 /g l . 

 

2.5.4. Ellenőrző kérdések 

1.       sósav oldatot titrálunk,          oldattal. Rajzolja fel a titrálási görbét, magyarázza meg 

a görbe alakját! 

2. Gyenge bázis vizes oldatát                      titráljuk      -os erős savval, a 

térfogatváltozás elhanyagolható. Rajzolja fel a rendszer logaritmikus egyensúlyi diagramját, és 

jelölje meg rajta - rövid indoklással - a titrálás egyenértékpontját! Rajzolja fel a titrálási görbét, és 

adjon hozzá rövid magyarázatot! Hol található az egyenértékpont? 

3. Egyértékű gyenge sav vizes oldatát titráljuk erős lúg mérőoldattal. Vázolja fel és értelmezze a 

titrálási görbét! Hogyan változik a görbe, ha az előzőnél nagyobb disszociáció állandójú savat 

titrálunk? (A mintaoldat, illetve a mérőoldat koncentrációi a két esetben megegyeznek.) 

4. Mi a feltétele annak, hogy egy gyenge sav vagy bázis mennyiségét sav-bázis titrálással meg tudjuk 

határozni? (Az oldat csak vízből és az adott savból vagy bázisból áll.) 

5. Mit értünk a sav-bázis indikátorok indikátorkitevőjén (indikátorexponensén)? 

6. Mit értünk a sav-bázis indikátorok átcsapási pontján és átcsapási tartományán? Összefüggnek-e 

ezek az indikátorexponenssel? 

7. Kálium-karbonát vizes oldatát titráljuk erős savval. Először azt állapítjuk meg, hogy mennyi 

mérőoldat fogyott a fenolftalein átcsapásáig, majd tovább titrálunk a metilvörös átcsapásáig. Mi a 

két lépésben fogyott mérőoldat térfogatok viszonya, és miért? 

2.5.5. Gyakorló feladatok 

1.              -os erős lúgoldathoz               -os erős savoldatot adunk. A térfogatok 

összeadódnak. Számítsa ki a kapott oldat   -ját! 3,23 

2. Hány ml pontosan        -os nátrium-hidroxid oldatot kell adnunk         pontosan       -os 

ecetsav oldathoz, hogy        értékű oldatot kapjunk?                   16,91 ml 
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3. Számítsa ki a         koncentrációjú vizes etilamin oldat   -ját! A etilamin bázisos 

disszociációs állandója            . 11,14 

4.               -os ecetsav oldatot                   titrálunk      -os erős lúg 

mérőoldattal. Mi lesz a    értéke 85 %-os titráltsági foknál? 5,1 

5.              -os vizes ammónia oldatot                  összekeverünk             -os 

vizes sósav oldattal. Mi lesz a    értéke? 9,43 

6. Egyértékű erős sav        -os oldatát titráljuk      -os erős bázissal. A végpontjelzéshez 

metilvörös indikátort használunk         . Számítsa ki a titrálás relatív hibáját! A 

térfogatváltozás elhanyagolható. -0,126 % 

                                   

 


