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3. KOMPLEXOMETRIA 

3.1. BEVEZETŐ 

A komplexképzési reakciókat a titrimetriában fémek (M) meghatározásához használjuk. A komplexet 

szögletes zárójellel jelöljük [ ]. Egy központi atomhoz (vagy ionhoz) koordinatív (datív) kötésekkel 

(elektronpárral) kapcsolódik egy vagy több ligandum. 

             

3.1.1. Etilén-diamin 

Kelát (gyűrűs komplex): olyan koordinációs komplex, ahol a ligandum többfogú, azaz ugyanahhoz a 

központi atomhoz több elektronpárral kapcsolódik ligandum. Ezek sokkal stabilabbak, mint az 

egyfogú ligandummal képzett komplexek. 

                  

 

3.1.1.1. ábra. Etilén-diamin (en) 

3.1.2. Réz(II) akvakomplex reakciója 

Egy példa arra, hogy miért jobb a kelátképzés, mint az egyfogú ligandummal képzett komplex, a 

Réz(II) akvakomplex reakcióinak összehasonlítása en és ammónia esetében: 

 

Komplexstabilitási egyensúlyi állandó H S 

etilén-diamin       (akvakomplex)  kelát 
lgβ = 19,6 

–102 kJ/mol 

→ exoterm 

+33 J/molK 

→ spontán 

megy végbe                  
                  

        

(3 mol  5 mol: nő a mólszám, ez a keláthatás/keláteffektus) → nagy stabilitási állandó  

    

         (akvakomplex)  komplex egyfogú ligandummal 
lgβ = 13,0 

–99 kJ/mol 

→ exoterm 

- 83 J/molK 

→ nem spontán                 
                   

        

5 mol →5 mol    

3.1.2.1. táblázat. Réz(II) akvakomplex reakcióinak összehasonlítása en és ammónia esetében 

 

Keláteffektus 

Ha a molekulák száma nő 

  a molekuláris rendezetlenség (S: entrópia) is nő, azaz S pozitív érték   a reakció spontán 

végbemegy. 
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A komplexstabilitási állandó az en esetében több, mint 6 nagyságrenddel nagyobb, sokkal stabilabb a 

létrejött komplex, azaz sokkal kisebb a disszociációja. 

Az entalpiaváltozás (H) alig tér el (hiszen a datív kötést hasonló kémiai állapotú nitrogénatomok 

létesítik). 

3.2. KELATOMETRIÁS TITRÁLÁS 

3.2.1. Mérőoldat: EDTA 

A mérőoldat: komplexképző ligandumokat tartalmazó oldat. 

Leggyakoribb az EDTA (etiléndiamin-tetraacetát) 

 Előforduló jelölései: Y; Y4-; EDTA és EDTA4-. 

o Kristályos            -ból készül, pontos beméréssel. 

Segédmérőoldatai:      vagy      oldatok (általában szulfát anionnal). 

Közvetlen titrálhatók: Pb2+; Ca2+; Mg2+; Cu2+… → pH beállítása fontos. 

 

3.2.1.1. ábra. Az EDTA szerkezeti képlete 

6 fogú ligandum (2 N és 4 O): igen stabil komplexeket képez 

 

3.2.1.2. ábra. 1 EDTA általában 1 fémionnal képez kelátkomplexet. 

A komplexek oktaéderes szerkezetűek 

(a donor O és N atomok az oktaéder csúcsain, 

 a fémion a középpontban foglal helyet) 

3.2.2. Egyensúlyi viszonyok 

                . 

Ahol:    : mérendő fémion (központi atom), 

   : EDTA kelátképző, 

          : keletkezett kelátkomplex (ahol n ≥ 2 legalább), egyszerűbben:       

Komplexstabilitási (vagy stabilitási) állandó 

A komplexképzési reakcióra felírt egyensúlyi állandó. 
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 Fe3+ Cu2+ Ca2+ Mg2+ 

lgKst 21,5 18,8 10,7 8,7 

3.2.2.1. táblázat. Néhány fémion EDTA-kelátjának stabilitási állandója 

Látszólagos komplexstabilitási (vagy stabilitási) állandó 

Az egyensúlyi viszonyok leírásához figyelembe kell vennünk, hogy az oldatban a fém és a komplexkép-

ző nemcsak szabad fémion (pontosabban akvakomplex), illetve Y4– formájában fordulhat elő, hanem: 

fémion formái:  akvakomplex,   ,    (más ligandummal) 

EDTA formái:      és protonált formák:          
       

       

3.2.2.2. táblázat. A fém és a komplexképző formái az oldatban 

Mivel a fémion csak az     formával alkothat komplexet, így számolnunk kell a korrekcióval a 

mennyiségi analízis során. Ennek eszköze a látszólagos komplexstabilitási állandó: 

   
  

    

        
 

    

          
  

Ahol: [M’] – benne van minden fém, ami nem [MY] formában van jelen, 

[Y’] – benne van minden EDTA (beleértve a protonált formákat), ami nem [MY], 

αL – ligandum miatti korrekciós tényező, 

αH – H-ek miatti korrekciós tényező. 

   
    

     
 

                 
        

        

     
  

Ebből következik: 
          

            

3.2.3. A pH változásának jelentősége 

Savasabb pH-n a protonált formák mennyisége nagyobb. Az előbbi egyenlet számlálója nő, vagyis    

is növekszik. 

 

3.2.3.1. ábra. A lgαH változása a pH függvényében 
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A pH beállítása (pufferek segítségével) azért is fontos, mert a látszólagos komplexstabilitási állandó 

    
   értéke így jelentősen függ a pH-tól.  

 

3.2.3.2. ábra. Néhány fémion lgK'st értéke a pH függvényében 

A kálcium és az aluminium györbéi a         és az          
  miatt hajlanak vissza, mert adott pH ér-

ték fölött már az    -ionok is megjelennek mint ligandumok, így komplexeikkel is számolnunk kell. 

3.2.4. Komplexometriás titrálási görbe 

 

3.2.4.1. ábra. Különböző fémiontartalmú oldatok titrálása EDTA-val (titrálási görbék) 

A koncentráció csökkenésével a függőleges szakasz hossza megrövidül (lásd a 2. Sav-bázis titrálások 

című fejezetet). De a jelentősebb rövidülést a komplexstabilitási állandó értéke határozza meg. 

3.2.5. Végpontjelzés: kelatometriás indikátor = (komplexképző) fémindikátor 
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ahol:     a szabad indikátor, 

     a fém indikátorral képzett komplex. 

A fémindikátor kifejezés arra utal, hogy az indikátor a fémionokat jelzi; a kelatometriás indikátorok 

maguk is kelátképző szerves ligandumok. 

 

Az indikátorok az alábbi jellemzőkkel rendelkeznek: 

      és     különböző színűek, 

 MY stabilabb, mint MInd, tehát az EDTA kiszorítja az indikátort a komplexből, 

 Indikátor a mérés elejétől a mintában van. 

 

 Az oldatban jelenlévő formák 

       + MInd (+ kevés Ind)  

       + MInd (+ kevés Ind) + MY 

     de közel 1 

(átmeneti szín) 
 MInd + Ind +    

     

(átcsapás) 
  Ind + MY 

3.2.5.1. táblázat. A fém-, az EDTA- és az indikátor- 

oldatban lévő formái a titrálás különböző szakaszaiban 

 

A fenti táblázatból kitűnik, hogy teljes átcsapásra azaz „színre” kell titrálunk! 

3.2.6. Al
3+

 meghatározása 

          
   lassan bomlik, ezért közvetlenül nem mérhető titrálással, így visszatitrálással 

határozhatjuk meg. 

1. Ismert mennyiségű fölös EDTA oldatot adunk hozzá, melegen, hogy segítsük a reakciót: 

             . 

2. Visszatitrálás: fölösleg titrálása Zn2+ segédmérőoldattal: 

               , 

eép: éppen az átmeneti szín előtt, 

                      

3.2.7. Több fémion egymás melletti titrálása 

Van M1 és M2 fémünk. 

Figyelembe véve, hogy a klasszikus analitikában a megengedett hiba 0,1%. 

 Az M1 fémnek 99,9%-ban komplexben kell lennie, mielőtt a második fém elkezdene 

komplexet képezni. 

   
 
 
 

     

   
      

 
     

         
    

 

    
  

 Ekkor az M2-nek maximum 0,1%-a lehet komplexben. 
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Tehát a látszólagos stabilitási állandók viszonya legyen: 

   
 
 

   
 
 

      

ahhoz, hogy két fémion egymás mellett meghatározható legyen. 

3.2.8. Példa: kálcium és magnézium meghatározása egymás mellett 

A mérés leírása 

A fémionok mennyiségét EDTA mérőoldat segítségével tudjuk meghatározni. Ha az oldatban 

egyszerre jelen van kálcium és magnézium ion is akkor kétlépésben tudjuk elvégezni a mérést. 

A tirtálás reakcióegyenletei: 

1.       esetén a magnézium rosszul oldódó csapadék formájában kiválik, így az oldatban 

csak a      ionok vannak jelen és csak ezekre fogy EDTA. 

                  

                 

2. pH=10 esetén minkét fém oldatban van, így az EDTA mérőoldat mindkettőre fogy, a két 

mennyiség összegét méri. 

                 

                 

Használt vegyszerek: 

      és      tartalmú, ismeretlen koncenrtációjú oldat 

        -os faktorozott EDTA mérőoldat 

 indikátor: Patton-Reader és eriokróm-fekete-T 

 lúgosítás: 10%-os      oldat és 20%-os       oldat 

A titrálás lépései: 

1. Kimérünk a titrálólombikba          minta oldatot 

2. Felhígítjuk kb.       -re desztillált vízzel 

3. Hozzáadunk       NaOH-oldatot, így a       

4. Hozzáadunk egy késhegynyi Patton-Reader indikátort, így rózsaszín lesz az oldat 

5. Megtitráljuk faktorozott      mérőoldattal míg az indikátor égszínkék színe állandosul. 

Feljegyezzük a fogyást      

6. Kimérünk a titrálólombikba újabb          minta oldatot 

7. Felhígítjuk kb.       -re desztillált vízzel 

8. Hozzáadunk               -oldatot, így a       

9. Hozzáadunk egy késhegynyi eriokróm-fekete-T indikátort, így ibolyásvörös lesz az oldat 

10. Megtitráljuk faktorozott      mérőoldattal míg az indikátor kék színe állandosul. 

Feljegyezzük a fogyást      

A titrálás kiértékelése: 

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

számtani közepét vegyük a figylembe kiértékeléskor. 
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 Ha az EDTA mérőoldat pontos koncentrációja        
    

  
 , és 

 a mérőoldat elsőszakaszban mért fogyásainak átlaga            , akkor 

 a     -hoz és               -t adtunk hozzá a végpontig, azaz 

                     

1 mol EDTA 1mol fémmel alkot komplexet, így a mólarány 1:1, azaz 

           

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

koncentrációja: 

   

     
     

 A mérőoldat második szakaszban mért fogyásainak átlaga            , akkor 

 a     -hoz és     -hoz összesen              -t adtunk hozzá a végpontig, azaz 

                     

1 mol EDTA 1mol fémmel alkot komplexet, így a mólarány mindkét fémre 1:1, azaz 

               

    az elsőszakasz adataiból már kiszámoltuk. 

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

koncentrációja: 

   

     
     

VIDEÓ 

 

3.2.8.1. videó. Kálcium és magnézium meghatározása kelatometriával 

 




 

 II. A - 58. 

© Pokol György, Dudás Katalin Mária  www.tankonyvtar.hu 

II. Klasszikus analitika A. Titrimetria 3. Komplexometria 

 

3.3. KÉRDÉSEK ÉS SZÁMOLÁSI FELADATOK 

3.3.1. Ellenőrző kérdések 

1. Mit értünk ligandumon, illetve keláton? Milyen anyagokat mérhetünk kelatometriásan, és hogyan 

működnek a kelatometriás indikátorok? 

2. Milyen jellegű anyagok a kelatometriás titrálások indikátorai? 

3. Milyen reagenst tartalmaz a kromatometriás mérőoldat (név, szerkezeti képlet), és ez hogyan 

reagál (egyenlet)? Milyen anyagok határozhatók meg vele? 

4. Mik a kelátok? Írja fel a fém-EDTA kelátok (valóságos) stabilitási állandójának és látszólagos 

stabilitási állandójának kifejezését, és értelmezze az egyenletekben szereplő mennyiségeket! 

5. Miért célszerű a látszólagos stabilitási állandót használni a kelatometriás titrálások egyensúlyainak 

leírásában? 

6. Miért fontos a pH megfelelő beállítása a kelatometriás titrálásoknál? 

7. Milyen anyagokat nevezünk Lewis-savaknak, illetve -bázisoknak? Értelmezhető-e a Lewis-

elmélet szerint sav-bázis reakcióként a fém-EDTA komplexek képződése? (A választ indoklással 

kérjük.) 

3.3.2. Gyakorló feladatok 

1. Nikkel(II)-szulfát vizes oldatának koncentrációját kelatometriás titrálással mérjük. Az oldat 50,0 

ml-es részletére 8,60 ml pontosan 0,01 M koncentrációjú EDTA mérőoldat fogy. Adja meg a 

nikkel-szulfát koncentrációját g/liter egységekben! 0,266 g/l 

2. Alumínium-nitrát vizes oldatát elemezzük. Az oldat 200,0 ml-éhez (fölöslegben) 20,0 ml 0,02 M-

os EDTA oldatot adunk. Miután a reakció (forralás közben) lejátszódott, a lehűtött oldatban 

megtitráljuk a maradék EDTA-t 0,01 M-os cink-szulfát mérőoldattal. A mérőoldat fogyása 11,85 

ml. Számítsa ki az alumínium-nitrát koncentrációját g/l egységekben! 0,3 g/l 
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4. CSAPADÉKOS TITRÁLÁS 

Csapadékképzésen alapuló klasszikus analitikai módszer, ahol a csapadék legyen: 

 gyors reakció terméke és, 

 rosszul oldódjon. 

Az egyenértékpontot a csapadék oldhatósági szorzata szabja meg. 

     összetételű csapadék esetén a reakció (a töltés kiegyenlítés miatt): 

                

Az oldhatósági szorzat: 

                 

ahol a kerek zárójel az illető anyagfajta egyensúlyi aktivitását jelöli. 

Az oldhatósági szorzat híg oldatokban: 

        
               

ahol az aktivitások helyett a koncentrációkkal (szögletes zárójel) számolunk. 

4.1. ARGENTOMETRIA 

4.1.1. Az argentometriás titrálás reakcióegyenlete általános formában 

            

A mérőoldat:       (ezüst-nitrát) 

A segédmérőoldatok lehetnek:        

     

    
     

(ammónium-rodanid) 

(kálium-rodanid) 

(kálium-klorid) 

(natrium-klorid) 

Az analát lehet:    halogenid: 

     
     
   

 

(klorid) 

(bromid) 

(jodid) 

vagy pszeudohalogenid: 

     
     

 

(cianid) 

(tiocianát = rodanid) 

4.1.1.1. táblázat. Argentometriás titrálás mérőoldatai és vizsgálható analátjai 
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4.1.2. Az argentometriás titrálások mennyiségi leírása 

Logaritmikus egyensúlyi diagram 

A csapadékképződés reakciója:             

A csapadék oldhatósági szorzata:                        /:      

 
     

    

     
 

 

                       

                  

/               

4.1.2.1. táblázat. A diagram egyenleteinek levezetése (a jodid példáján) 

A 4.1.2.1. táblázat alapján kapott egyenletet ábrázoljuk a logaritmikus egyensúlyi diagramon. 

Ahol az y-tengely:         és        , azaz    , 

az x-tengely pedig:    . 

Tehát a jodid esetében a meredekség   (a     együtthatója), a tengelymetszet          . 

 

4.1.2.1. ábra. Ezüst-halogenid csapadék logaritmikus egyensúlyi diagramja 

 

A titrálás során az ezüst koncentrációja növekszik, vagyis a titrálás folyamata jobbról balra követhető 

a diagramon. Az oldatban lévő koncentrációkról az alábbiak mondhatók el: 

 

Kiinduláskor:           

A csapadék leválásának kezdetekor,  

(ha          ): 

                        

azaz, ha              

Az eép-ban (bármely     esetében): 
                       

4.1.2.2. táblázat. Az ezüstion oldatbeli koncentrációjának változása a titrálás során 
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Két halogenid meghatározása egymás mellett 

Az egymás mellett való titrálhatóság azt jelenti, hogy az első lépésben az oldhatatlanabb csapadékot 

képző iont (a jodidot) titráljuk, a második lépésben pedig a kevésbé oldhatatlan csapadékot képző iont 

(a bromidot). A 4.1.2.2. ábra látható, hogy az első lépésben nem titrálhatunk a jodid egyen-

értékpontjáig, hiszen eddig már a bromid nagy része is leválna! 

       

                           

                                      

4.1.2.3. táblázat. A jodidion és a bromidion logaritmikus egyensúlyi diagramon ábrázolható egyenletei 

 

 

4.1.2.2. ábra. Két ezüst-halogenid csapadék logaritmikus egyensúlyi diagramja 

 

Akkor határozható meg a jodid a bromid mellett, ha az ezüstbromid csapadék megjelenésekor a jodid 

már a klasszikus analitikában elfogadott hibahatáron belül kivált. 

 

             
                                        

                      
 

                     

          
  

 

Az      lecsapódásának kezdetéig csak     csapadék van, tehát alultitráltságnál figyeljük a 

végpontot, amely nem azonos az egyenértékponttal. 

4.1.3. Az argentometriás tirtálások végpontjelzése 

Gay-Lussac módszer 

Az egyenértékpontban a csapadék kolloid részecskéi összeállnak, a koagulált csapadék felett az oldat 

kitisztul. Ma már nincs gyakorlati jelentősége. 
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Mohr-módszer szerint (semleges vagy gyengén lúgos közegben) 

A mérőoldat feleslege + indikátor → színes csapadékot képez. 

 Mérhető:         
. 

 Indikátor:     
   (kromát) csapadékképző. 

Az indikátor az eép közelében válik le         formában, ha megfelelő a koncentrációja. 

         
                                    

        
            

             

     
    

        

    
 
 
  

       
              

       

 

Tehát az egyenesének meredeksége:   (a     eggyütthatója), 

a tengelymetszete:           
    . 

        
   

                      
         

A titrálás eép-jában: 

                         
     

    
       

        
       

 Tehát legyen 0,01 M-os a kromát koncentráció 

4.1.3.1. táblázat. A kromátindikátor megfelelő koncentrációja 

A közeg semlegessége azért fontos, mert  

 savas közegben: az         oldódik, dikromát képződése közben, 

 erősebben lúgos közegben        : ezüst-oxid-hidrát képződik. 
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4.1.3.1. ábra. Mohr-módszer szerinti argentometriás titrálás végpontjelzéséhez 

a csapadékok egyensúlyi diagramja 

Volhard-módszer szerint (savas közegben, visszatitrálás) 

A segédmérőoldat feleslege + indikátor → élénk színű komplex. 

 Mérhető:                   . 

 Segédmérőoldat:       . 

 Indikátor:      komplexképző. 

Lépései: 

1. A mérendő oldathoz ismert mennyiségű feleslegben adjuk hozzá az       mérőoldatot, 

→így      csapadékot és     felesleget kapunk. 

              

2. Az így kapott oldatot visszatitráljuk        segédmérőoldattal. 

                

     indikátor és a segédmérőoldat feleslege sötétvörös oldható komplexet képez: 

                   . 

Nagy     -koncentráció szükséges, mert 

 a nagy     -koncentráció (       -oldat) eltolja az egyensúlyt a komplexképződés felé, 

 ha a     -koncentráció kicsi, akkor          disszociál, tehát csak nagy rodanidion felesleg 

esetén jelenik meg a komplex színe, ez jelentős mérőoldat túlfogyást eredményezhet. 

Savas közeg szükséges, mert az akadályozza a      hidrolízisét. 

Fajans-módszer 

Adszorpciós indikátorokkal 

Halogenid ionok titrálása ezüst-nitráttal, fluoreszcein és eozin indikátor mellett: attól függően, hogy az 

egyenértékpont előtt vagy után vagyunk, az indikátor anionos formában, illetve ezüstionnal együtt 

adszorbeálódik a csapadék kristályainak felületén; a két forma színe eltér. 
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                   semleges közegben, fluoreszcein indikátor mellett. 

              savanyú közegben, eozin indikátor mellett. 

Használható adszorpciós indikátorként a paraetoxi-krizoidin (sav-bázis funkciója van) jodid meghatá-

rozásához      környékén. Az egyenértékpont előtt    felesleg van, a csapadék felülete negatív 

töltésű, az indikátor protonálódik (savas forma), az egyenértékpont után a felület pozitív töltésűvé 

válik és deprotonálódás játszódik le (bázisos forma). 

4.1.4. Példa: bromid meghatározása 

A mérés leírása 

Az oldat bromid tartalmát Volhard-féle módszerrel határozzunk meg. A mérőoldat AgNO3 (ezüst-

nitrát-oldat) és a reckió termékeként ezüst-halogenid csapadék keletkezik. 

A tirtálás reakcióegyenletei: 

             

A mérőoldat feleslegét visszatitráljuk        segédmérőoldattal: 

               

    indikátor és a sedégmérőoldat feleslege sötétvörös oldható komplexet képez 

                    

Használt vegyszerek: 

 ismeretlen     tartalmú oldat 

 faktorozott AgNO3 mérőoldat 

 faktorozott        segédmérőoldat 

 savanyításhoz: 10%-os salétromsav oldat 

 indikátor: 10%-os Fe(III)-nitrát oldat 

A titrálás lépései: 

1. Kimérünk a titrálólombikba              oldatot 

2. Hozzáadunk          faktorozott       oldatot →      sárgás csapacég kiválik 

3. Megsavanyítjuk       salétromsav oldattal 

4. Hozzáadunk       Fe(III)-nitrát indikátort 

5. Megtitráljuk faktorozott        segédmérőoldattal, a végpontot a           komplex által 

okozott vörösödés jelzi 
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VIDEÓ 

 

4.1.4.1. videó: Bromid mérése Volhard módszerével 

 

4.2. KÉRDÉSEK ÉS SZÁMOLÁSI FELADATOK 

4.2.1. Ellenőrző kérdések 

1. Mi az argentometria? 

2. Ismertessen egy, az argentometriában használatos kémiai végpontjelzési eljárást! 

3. Ismertesse a halogenid ionok argentometriás meghatározásához használt Mohr-féle végpontjelzési 

módszert. Írja fel a reakcióegyenleteket is! 

4. Hogyan mérhetjük a bromid koncentrációját savas közegben, Volhard módszerével? Írja fel a 

reakcióegyenleteket! Milyen indikátort használunk, és az hogy működik? 

5. Bromid ionok meghatározásához mikor használhatjuk Mohr, illetve Volhard módszerét? 

6. Klorid ionok 0,01 M-os oldatát titráljuk 0,1 M-os ezüst-nitrát mérőoldattal (a térfogatot tekintsük 

állandónak). Indikátorként kálium-kromátot használunk (Mohr-módszer). Rajzolja fel a titrálás 

logaritmikus egyensúlyi diagramját, és magyarázza el a diagram segítségével a végpontjelzést! Az 

ezüst-klorid oldhatósági szorzata kb. 10-10 M2, az ezüst-kromáté pedig kb. 10-12 M3. 

7. Ismertesse a klorid ionok argentometriás meghatározásának Mohr-féle végpontjelzését a rendszer 

logaritmikus egyensúlyi diagramja segítségével. 

8. Vizes oldat bromidtartalmát mérjük ezüst-nitrát mérőoldattal. Rajzolja fel és értelmezze a rendszer 

logaritmikus egyensúlyi diagramját, ha a mérendő oldat bromidra nézve 0,01 M-os, és a 

térfogatváltozás elhanyagolható! Az ezüst-bromid oldhatósági szorzata kb. 10-12 M2. 

9. Vizes oldatban egymás mellett vannak jodid és tiocianát (rodanid) ionok, mindkettő kb. 0,01 M 

koncentrációban. Meghatározható-e egymás mellett az említett két ion? Ha igen, hogyan, ha nem, 

miért? A válaszhoz használja fel a rendszer logaritmikus egyensúlyi diagramját! A 

térfogatváltozás elhanyagolható! Az ezüst-jodid és az ezüst-tiocianát oldhatósági szorzata 

közelítőleg 10-16 illetve 10-10 M2 

10. 0,01 M koncentrációjú bromid oldatot titrálunk 0,1 M-os ezüst-nitrát mérőoldattal (a 

térfogatváltozás elhanyagolható). Az ezüst-bromid oldhatósági szorzata kb. 10-12 M2. Rajzolja fel 

a titrálás logaritmikus egyensúlyi diagramját, és jelölje rajta az egyenértékpontot! Hogyan változik 

az egyenértékpont helyzete, ha a mérendő bromid koncentráció nagyobb? 
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4.2.2. Gyakorló feladatok 

1. Hány mg ezüst-klorid oldódik 500 ml 0,005 M-os nátrium-klorid oldatban? Az ezüst-klorid 

oldhatósági szorzata 1,56.10-10 M2 2,24.10-3 mg 

2. 40,0 ml 0,040 M-os bromid oldatot titrálunk pontosan 0,1 M-os ezüst-nitrát mérőoldattal. Hány ml 

mérőoldat fogy, miközben a titráltság foka 99,0 %-ról 99,9 %-ra változik? 0,144 ml 

3. Számítsa ki, hogy mennyi lehet a kalcium ionok maximális koncentrációja egy olyan vizes 

oldatban, melynek pH-ját erős lúggal 12,5-re állítottuk be! A kalcium-hidroxid oldahatóssági 

szorzata: 3,1.10-5 M3 3,1x10-2 M 

4. Írja fel a vas(III)-szulfid oldhatósági szorzatának kifejezését, és adja meg az állandó 

mértékegységét! L= (Fe3+)2*(S2-)3 M5 

5. Ezüst ionokat (eredeti koncentrációjuk 0,025 M) titrálunk 0,2 M-os ammónium-rodanid 

mérőoldattal. Mekkora lesz az ezüst ionok koncentrációja az egyenértékpontban és 1 %-os 

túltitráltságnál? Az ezüst-rodanid oldhatósági szorzata 4,9. 10-13 M2. Az oldat térfogatát tekintsük 

állandónak.  7 10-7 M, 1,96 10-9 M 

6. A kalcium-fluorid telített vizes oldata kalciumionokra nézve 2,145.10-4 M-os. Számítsa ki a 

vegyület oldhatósági szorzatát! 3.948*10-11 M3 

7. A kalcium-fluorid oldhatósági szorzata szobahőmérsékleten 3,93.10-11 M3. Hány mólos a telített 

kalcium-fluorid oldat? 2,143.10-4 M 

8. A magnézium-hidroxid oldhatósági szorzata 1,2.10-11 M3. Számítsa ki a magnézium-hidroxid 

telített vizes oldatának pH értékét! pH = 10,46 

9. Hány g bárium-klorid oldódik 400 ml 0,004 M-os nátrium-szulfát oldatban. Az oldódás közben a 

térfogat nem változik, a bárium-szulfát oldhatósági szorzata 1,08.10-10 M2. 

Ba: 137,3; Cl: 35,5 2.25x 10-6 g 

10. Hány mg ezüst-klorid oldódik 500 ml 0,005 M-os nátrium-klorid oldatban? Az ezüst-klorid 

oldhatósági szorzata 1,56.10-10 M2. 

Ag: 107,9;   Cl: 35,5; 2.24x10-3 mg 

11. Egy 0,05 M koncentrációjú klorid oldatot titrálunk 0,5 M-os ezüst-nitrát mérőoldattal. Számítsa ki 

az ezüst ionok koncentrációját 5 %-os alul-, illetve túltitráltság esetén! Az oldat térfogatváltozása 

elhanyagolható. 

Az ezüst-klorid oldhatósági szorzata 1,56.10-10 M2. 6.24x10-8 M, 2.5x10-3 M 

12. Bromid ionokat határozunk meg ezüst-nitrát mérőoldattal. Számítsa ki a klorid ionok oldhatóságát 

a bromid titrálásának egyenértékpontján ,mg/l egységekben! Az ezüst klorid oldhatósági szorzata 

1,56.10-10 M2, az ezüst-bromidé 7,7.10-13 M2 
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5. REDOXI TITRÁLÁS 

5.1. BEVEZETŐ 

A térfogatos meghatározásokhoz használható redoxirendszerekben olyan anyagoknak kell lenniük, 

amelyeknek legalább két, vízben (vagy vizes oldatokban) oldható különböző oxidációs állapotuk van. 

Ilyen például a          , a      
 –      , a      

–  vagy a kinon / hidrokinon rendszer. 

(Ritkábban szerves oldószeres közegben is végeznek redoxi titrálást, ld. 5.3.5 Víz meghatározás). A 

titrálás közben két redoxirendszer lép kölcsönhatásba. 

Ha pl.      -ionokat permanganometriás módszerrel mérünk erősen savas közegben, a meghatá-

rozandó anyag redoxirendszere: 

      –        

míg a mérőoldatban lévő reagensé 

    
                     

A titrálás közben a permanganátionok a     -ionokat oxidálják: 

    
                             

Ahhoz, hogy egy ilyen redoxireakciót titrálásra használhassunk, az szükséges, hogy a két rendszer 

oxidáló, illetve redukáló képessége kellően eltérjen, vagyis elegendően nagy legyen standard 

redoxipotenciáljuk különbsége ahhoz, hogy a közöttük kialakuló egyensúly mennyiségileg a kívánt 

irányba tolódjon el. Az előbbi példában ez azt jelenti, hogy a folyamat balról jobbra gyakorlatilag 

teljesen végbemegy. 

A közvetlen titrálás feltétele még, hogy a két redoxirendszer között az egyensúly igen gyorsan 

(pillanatszerűen) beálljon. Lassú redoxireakciók esetén visszatitrálással oldhatjuk meg a mérést. 

5.1.1. Redoxi egyenletek rendezése 

Szabályok egy redoxi egyenlet rendezésekor 

 Az egyenlet két oldalán adott atomból azonos mennyiségű szerepel. 

 Az elemek oxidációfoka mindig: 0 

 Az egyatomos ionok oxidációfoka mindig megegyezik a töltésszámukkal 

 A molekulában az oxidációfokok összege mindig 0, az összetett ionokat alkotó atomok 

oxidációfokainak összege egyenlő az ion töltésszámával 

 Az egyenlet két oldalán az előjeles töltésösszeg azonos. 

 Az oxidálódó atomok összessége ugyanannyival lesz pozitívabb oxidációs számú, mint a 

redukálódó atomok negatívabbak. 

A mindennapi szakmai nyelvben – és ebben a fejezetben is - az oxidációfokkal szinonim kifejezésként 

használjuk az oxidációszámot. Szabatosan az oxidációszám jelentése: egy molekulán belüli azonos 

atomok átlagos oxidációfoka. 

Általában: 

 A hidrogén atom oxidációfoka: +1 (kivéve az elektropozitív fémek hidridjeit) 

 Az oxigén atom oxidációfoka: -2 (kivéve a peroxidokat) 
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A vizes oldatokban lejátszódó redoxireakciók megfeleltethetők egy galváncellának, melynek anódján 

az oxidáció, katódján a redukció játszódik le. A galváncellában az oxidálódó és redukálódó rendszer 

elkülönül (félcellák), köztük a kapcsolatot vagy sóhíd vagy diafragma biztosítja. Ugyanígy a teljes 

redoxireakció is felbontható a két félcellának megfelelő félreakciókra. A félcellák reakcióegyenletei-

ben negjelennek az elektronok is. 

Legfontosabb félcella egyenletek: 

(oxidált forma +       redukált forma) 

           

             

            

            

      –       

    
                    

    
                       

    
         

   

    
                     

     
                       

Legfontosabb redoxi egyenletek: 
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Néhány fontosabb ion 

                        
        

                   
        

       
           

                                           
          

               
              

           

     
                  

               

    
             

         

                    
                

              

                       
              

                   

  

  
  

                 
 

 

5.1.2. A mérendő komponens, illetve a reagens típusa szerint 

Oxidimetriás módszerek 

A mérőoldat oxidálószert tartalmaz (permanganometria 5.2. fejezet, bromatometria 5.4. fejezet, 

kromatometria 5.6. fejezet, cerimetria 5.5. fejezet). 

Az oxidimetriás mérőoldattal a redukáló tulajdonságú komponensek (mint az előbbi példában a Fe2+) 

titrálhatók; oxidálószereket redukáló tulajdonságú segédmérőoldat közbeiktatásával, visszatitrálással 

határozhatunk meg (5.2.3. fejezet). 

Reduktometriás módszerek 

A mérőoldat redukálószert tartalmaz. E módszereket lényegesen ritkábban használják, mint az 

oxidimetriát, mert a reagenseket a levegő oxigénje is oxidálja. 

Mind oxidimetriás, mind reduktometriás módszerként alkalmazható a jodometria (5.3. fejezet). 

5.1.3. Nernst-egyenlet redoxirendszerekre 

A redoxirendszerek oxidáló, illetve redukáló képességét elektródpotenciáljukkal jellemezzük. Ez –

mivel mind az oxidált, mind a redukált forma oldatban van, és koncentrációja változik – egy ún. 

redoxipotenciál, és a Nernst-Peters egyenlettel írható le: 

         
  

  

  
  

                                           

                                            
  

Ahol:   : normálpotenciál, 

 : egyetemes gázállandó (      
 

    
), 

 : hőmérséklet (K), 

 : töltés (   szám) változás, 

 : Faraday-állandó (96486 C/mol). 

 

      –        

(oxidált forma +       redukált forma), 
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Formálpotenciál 

A logaritmus mögött szereplő törtben a redoxirendszerben (félreakcióban) részt vevő valamennyi 

anyagfajtát figyelembe kell vennünk a sztöchiometriai együtthatójának megfelelő hatványon, nem 

csak azokat, amelyek elektront adnak le vagy vesznek föl. 

Az alábbiakban ezt a permanganát/mangán(II) rendszeren mutatjuk be. Az egyenletben a hidrogén-

ionok koncentrációja is szerepel. Ez a folyamat elősen savas közegben megy végbe, és a hidrogén-

ionok koncentrációjához képest a permanganát- és a mangán(II)-ionoké kicsiny, a hidrogénionok kon-

centrációját állandónak tekintjük. Így a pH hatása egy állandóban jelentkezik, melyet a normálpo-

tenciálhoz adva kapjuk a formálpotenciált      . A formálpotenciál használata a számításokban akkor 

indokolt, ha a reakcióelegyben csak a redukálódó és oxidálódó komponensek koncentrációja változik. 

 

    
                            

       
      

  
  

  
  

     
       

      
             

       
      

  
  

  
       

     
       

      
 

Szobahőmérsékleten (T=22°C=295K) 
  

 
            

       
      

  
      

 
   

     
  

      
          

       
      

  
      

 
  

     
  

      
 

      

 
         

       
      

  
      

 
     

      

 
  

     
  

      
 

       
      

   
      

 
  

     
  

      
 

5.1.3.1. táblázat. Az     
      -rendszer formálpotenciáljának levezetése 

Elektromotoros erő 

Az elektródpotenciálok önmagukban nem mérhetők. Mérni lehet viszont két elektródból összeállított 

galváncellák elektromotoros erejét, vagyis a két elektród közötti feszültséget egyensúlyi (tehát 

árammentes) állapotban. Ha a diffúziós potenciál elhanyagolható, az elektromotoros erő: 

                  

ahol        és       a két elektród potenciálja. 

Azt, hogy melyik elektród a katód, illetve az anód, a lejátszódó folyamat iránya dönti el. A 

galváncellát működésbe hozva az anódon oxidáció játszódik le, a katódon redukció. 

Az elektródpotenciál megállapodás szerint egy olyan galváncella elektromotoros erejével egyenlő, 

melynek egyik pólusa a kérdéses elektród, másik pedig a normál hidrogén-elektród. Ha a vizsgált 

elektród a normál hidrogénelektróddal szemben katódként viselkedik, az elektródpotenciál pozitív 

előjelű, ellenkező esetben negatív. 

A redoxi elektród tulajdonképpen egy olyan félcella, amelyben a kérdéses redoxirendszert tartalmazó 

oldat van, és ebbe egy nemesfém (Pt, Au) elektród merül. A fém a kémiai reakcióban nem vesz részt, 
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szerepe csak az elektronok felvétele, illetve leadása. Az ilyen elektródok potenciálját szokták 

redoxipotenciálnak is nevezni. 

A kiegyenlítődés folyamata 

Az oxidálódó és a redukálódó rendszer ugyanabban az oldatban van jelen, és a reakcióelegyben a két 

félreakcióhoz tartozó potenciál a mérőoldat minden részletének hozzáadása után gyorsan kiegyen-

lítődik, közös értéket vesz föl (ez utóbbi azonban a titrálás előrehaladtával változik). 

Például: αt=50%. 

       
 

 
    

                 

50% után hozzáadunk még     
 -ot 

 

     
  

 

A     
  koncentrációja nő. 

 

     
   nő 

 

Nő a     
  potenciálja. 

 

     
  nő 

 

Megbomlik az egyensúly. 

 

Kompenzáció:      koncentrációja nő, a Fe2+ 

koncentrációja csökken. 

 

 
 

       nő 

 

Nő a      /      rendszer potenciálja. 

 

      nő 

 
Új egyensúly áll be magasabb potenciál értéken. 

5.1.3.2. táblázat. A      premanganometriás meghatározás során a potenciál kiegyenlítődés 

folyamata 50%-os titráltságnál 

 

5.1.3.1. ábra. A két redoxrendszer újabb és újabb (közös) egyensúlyi potenciál értékre áll be 

 

                 , ha beállt az egyensúly (a két redoxirendszer potenciálja kiegyenlítődött). 

Egyensúlyi potenciálértékek a titrálás folyamata során 

Az egyenértékpont előtt, mivel a permanganát/mangán(II) redoxirendszer standardpotenciálja (1,51 V) 

sokkal pozitívabb, mint a vas(III)/vas(II) rendszeré (0,77 V), a reakcióelegybe bevitt permanganát-

ionok gyakorlatilag teljes mennyisége redukálódik, igen kevés marad a +7-es oxidációfokú formában. 

Jelentős a koncentrációja viszont mindkét vasionnak: van még az oldatban titrálatlan Fe2+ és a bevitt 

permanganáttal egyenértékű mennyiségben jött létre     . Így itt a           rendszer potenciál-

jával számolhatunk. 

Az egyenértékpont után − hasonló okok miatt − a permanganát-/mangánrendszer redoxipotenciálját 

célszerű fölírnunk. 

 

E 
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Az egyenértékpontban a reagens redukciójában keletkezett     -ionok mennyisége egyenértékű a 

     -ionok mennyiségével. 

Alultitráltság: αt < 1 
       

  
  

  
  

      

      
 

      

      
 

       

           
 

  

    
 

Túltitráltság: αt > 1 
     

   
  

  
  

     
  

      
 

     
  

      
 

        

         
 

    

 
 

eép: 
      

 
    

       
  

     
 

5.1.3.3. táblázat. Egyensúlyi potenciál értékek számítási módja a titrálás különböző fázisaiban. 

Ahol az 1 és 2 indexek egyike a titrált, másik a a titráló rendszerre vonatkozik 

Ha valamelyik rendszer félreakciójában csak az elektront cserélő anyagfajták vesznek részt – mint 

példánkban a vas esetében – akkor a formálpotenciál és a normálpotenciál természetesen egyenlő. 

Bonyolultabb, a koncentrációtól is függő megoldást kapunk      értékére, ha valamelyik félreakció-

ban az elektront cserélő komponens sztöchiometriai együtthatója a két oldalon nem azonos. Ilyen 

például a kromatometriás mérőoldat félreakciója (5.6-os fejezet). 

     
                                

5.1.4. Titrálási görbék 

A redoxi titrálási görbék a redoxipotenciál változását ábrázolják a mérőoldat fogyása vagy a titráltság 

függvényében. Az egyenértékpont környezetében bekövetkező gyors potenciálváltozás annál nagyobb 

mértékű, minél távolabb esik a két rendszer normálpotenciálja. A görbék csak akkor szimmetrikusak 

az egyenértékpontban, ha a titráló és a titrált rendszerben azonos az elektronszám-változás. 
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5.1.4.1. ábra. Különböző standard redoxipotenciálú rendszerek 

 

5.2. PERMANGANOMETRIA 

Redoxi titrálási módszercsalád, melyben 

 a fő mérőoldat kálium-permanganátból, 

 a leggyakrabban használt segédmérőoldat oxálsavból készül. 

 

Erősen savas közegben:     
                          E0=1,51 V 

Gyengén savas, 

semleges közegben: 

    
                       

barna csapadék 

E0=1,69 V 

Erősen lúgos közegben:     
         

             E0=0,54 V 

5.1.4.1. táblázat. KMnO4 erős oxidálószer, a különböző közegekben másképpen reagál 

Végpontjelzés: redukált forma (permanganát) lila színe állandósul. 

Példa savas közegben: közvetlen titrálás 

   

  
   

 
  
     

   
 

  
    

 
  

 
    

 
 

 
  

      
 

 
    

  

5.2.1. KMnO4 faktorozás 

Mérőoldat: 

 nátrium oxalát        : kristályos, stabil. 

 oxálsav        (bemérés:            ): kristályos, stabil. 
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5.2.1.1. ábra. Oxalát szerkezeti képlete 

 

Közeg: erősen savas. 

Reakció: 

      
              

                                          

A reakciót a Mn2+-ionok katalizálják: 

 Első néhány csepp után: a MnO4
– ibolya színe lassan tűnik el. 

 Később felgyorsul a reakció, mert nagyobb a Mn2+ koncentráció (autokatalízis). 

A titrálás elején melegítéssel segítjük a reakciót. 

5.2.2. Oxidálószer meghatározás: (pl.:     ) 

1. Ismert mennyiségű fölös oxálsav segédmérőoldatot hozzáadunk, redukáljuk a mérendő 

anyagot. Az ólom(IV)-oxid esetében ezt melegen végezzük. 

                                

2. A redukálószer (oxálsav) fölöslegét visszatitráljuk     
  mérőoldattal. 

5.2.3. Káros mellékreakciók esetén 

Savas közegben közvetlenül nem titrálható például a    
 . 

     
       

           
              

Ha előre rakjuk bele a savat a nitrit protonálódik: 

      (ez nem zavar). 

Káros mellékreakció:    
               

           

 

 

        (hibát okoz, de lassú). 

Megoldás: kétszeres visszatitrálás. 

1. A mérendő nitrit oldatba ismert feleslegben permanganát oldatot adnak. 

2. Kénsavval megsavanyítják, a nitrit gyorsan oxidálódik, 

↓ 

   
  lesz + marad     

 . 

3. A fölös permanganát meghatározása (a lila szín megjelenése a végpontjelzés, igen megbízható 

a mérés, fordítva nem) visszatitrálással: 

a. ismert feleslegben oxálsavat adnak hozzá, 

b. az oxálsav fölöslegét titrálják     
  -tal. 
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Végpontjelzés: a lila szín megjelenése. Az oxálsav permanganáttal igen megbízhatóan titrálható, for-

dítva nem megy jól. 

5.3. JODOMETRIA 

A jodometriában leggyakrabban a nátrium-tioszulfát és a kálium-jodidos jód, valamint kálium-jodát 

mérőoldatokat használjuk. 

A jodometria mind oxidáló, mind redukáló anyagok mérésére alkalmas. Az alapreakció: 

                      

Jodidionok jelenlétében az 

    –    
–            –  

egyenlet szerint   
– anion képződik, és ez reagál: 

  
–                     

A jódot tioszulfáttal pontosan és gyorsan lehet titrálni tetrationát ionok keletkezése közben: 

             
                

    

    
             

                

             (tioszulfát mérőoldat), redukálószer. 

    
   (tertationát). 

5.3.1. Oxidimetriás alkalmazás 

A jód-/jodidrendszernél kisebb redoxipotenciálú anyagok: az elemi jódot → jodiddá redukálják. 

1. Ha a reakció gyors, akkor lehet közvetlenül   -os jód mérőoldattal. 

                   

2. Ha az analát illékony      , vagy lassú a reakció (formaldehid, ld. a következő egyenletet), 

jód felesleg kell, majd visszamérés tioszulfáttal: 

                          . 

Ez a folyamat lúgos közegben megy, így valójában a hipojodit (    ) ion oxidál. A tioszulfát 

mérőoldattal való visszatitrálás előtt a reakcióelegyet meg kell savanyítani. 

5.3.2. Reduktometriás alkalmazás (oxidálószerek mérésére) 

A jód-/jodidrendszernél nagyobb redoxipotenciálú anyagok: a jodidot → jóddá oxidálják, és ezt 

titráljuk tioszulfáttal (közvetett titrálás). 

Így mérhető a            –    –   –     
–    

–     
–           

  . 

A meghatározandó anyagból klorid, bromid, réz(I), króm(III), illetve jód keletkezik. 

Érdekes példa a réz(II)-ionok meghatározása: 

1. Az oldathoz feleslegben adjuk a   -ot 

pl.:                  . 
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A réznek megfelelő mennyiségű    keletkezik, az oldhatatlan réz(I)-jodid képződése eltolja a 

folyamatot a jód képződése irányába. (A          rendszer normálpotenciálja kisebb, mint a 

jód-/jodidrendszeré!) 

2. A keletkezett    titrálása     
   mérőoldattal 

            
               

   (savas, semleges közeg). 

Nátrium-tioszulfát mérőoldat faktorozása 

   
                           

             
                

    

A      vagy          segédmérőoldat pontos beméréssel elkészíthető. A nátrium-tioszulfát oldatot 

az első reakcióban előállított jóddal lehet faktorozni, míg a jód mérőoldat hatóértékét a nátrium-

tioszulfát oldat segítségével állapíthatjuk meg. 

5.3.3. Jodid ionok mérése 

Winkler Lajos ún. sokszorozó eljárása szerint savanyú közegben klóros vízzel +5 oxidációfokig 

oxidálunk: 

                        
                 

A klór feleslegét kiforraljuk, majd – fölös kálium-jodiddal reagáltatva a jodátot – jódot szabadítunk 

föl, amely tioszulfáttal mérhető. 

   
                           

5.3.4. Végpontjelzés: keményítő  

A jóddal a keményítő (poliszacharid) ún. klatrátot, zárványvegyületet képez, melynek színe sötétkék. 

A keményítőt csak a végpont közelében adjuk az oldathoz, elkerülendő, hogy a jód irreverzibilisen 

megkötődjön a keményítőben. 

Töményebb oldatokban a jód saját színének megjelenése, illetve eltűnése is jelezheti a végpontot. 

5.3.5. Víz meghatározása Karl Fischer módszerével 

A mérés alapja, hogy a jód oxidálja a kén-dioxidot, és ez a reakció vizet fogyaszt. Így határozzák meg 

többek között szerves oldószerek víztartalmát. A reakció leegyszerűsítve:  

                                 

 

Karl Fischer mérőoldattal titrálunk. A mérőoldat kén-dioxidot (fölöslegben), 

ismert mennyiségben jódot, 

valamint bázist (imidazolt vagy dietanolamint) és 

metanolt tartalmaz. Régebben piridint használtak 

bázisként. 

A reakció egyensúlyi, ezért el kell tolni az 

egyensúlyt, illetve hogy a kén-trioxid ne reagáljon a 

vízzel. 

A bázis a hidrogén-ionokat köti meg. 

A metanol a keletkező kén-trioxiddal képez metil-

szulfátot. 

A vizsgálandó anyagot vízmentes metanolban oldjuk. 

5.3.5.1. táblázat. Karl Fischer-víz meghatározás specifikációi 
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5.3.6. Példa: Réz(II) meghatározása 

A mérés leírása 

Az oldat réz(II) tartalmát jodometriásan határozzunk meg. Ez reduktometriás titrálás, hiszen a réz 

jodiddal rézjodid csapadékot és jódót hoz létre. A keletkezett jódot         (nátrium-
tioszulfát) titráljuk keményítő indikátor mellett. 

A tirtálás reakcióegyenletei: 

                  

             
                

   

Használt vegyszerek: 

 ismeretlen      tartalmú oldat 

 faktorozott         mérőoldat 

      szilárd    

 savanyításhoz: 5%-os ecetsav oldat 

 indikátor: keményítő 

A titrálás lépései: 

1. Kimérünk a dugós lombikba               oldatot 

2. Felhígítjuk kb.       -re desztillált vízzel 

3. Megsavanyítjuk       ecetsav oldattal 

4. Hozzáadunk      szilárd   -ot, majd gyorsan bedugaszoljuk, mert a keletkezett    illékony és 

elpárolgása a titrálandó anyag menniységi csökkenését jelentené. 

5. Titráljuk faktorozott         mérőoldattal, a végpont előtt, amit a halványsárga szín jelez 

6. Hozzáadunk       keményítő indikátort 

7. Folytatjuk a titrálást a végpontig, ahol elfehéredik az oldat 

VIDEÓ 

 

5.3.6.1. videó: Réz(II) jodometriás mérése 
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5.4. BROMATOMETRIA 

Redoxi titrálási módszercsalád, fő mérőoldata a kálium-bromát. 

Savas közegben: 

    
                                

Gyakorlatban ha sok halogenidet tartalmazó közegben dolgozunk. 

1. A titrálandó oldathoz feleslegben adjuk a    -ot. 

2. Tirtálás:      -tal → keletkezik     és ezzel oxidálunk. 

    
                                

5.4.1. Fenol meghatározása: (Koppeshaar szerint) 

Alapja: a bróm-szubtitúció. A bróm szubsztitúciós reakciói is alkalmasak analitikai célra. Néhány 

esetben a reakció olyan gyors, hogy     jelenlétében bromát mérőoldattal közvetlenül titrálhatunk. 

Gyakrabban fordul elő, hogy a szubsztitúció időreakció; ilyenkor visszatitrálást alkalmazunk. 

A Koppeschaar-féle fenolmeghatározás alapreakciója tribróm-fenol előállítása fölös brómmal (a 

brómot ismert mennyiségben állítjuk elő a fenti reakcióval): 

 

A bróm fölöslegét jodometriásan mérjük. 

                   

             
                

    

Hasonlóan határozhatók meg aromás aminok is. 

5.5. CERIMETRIA 

Cérium(IV)-ionokat tartalmazó mérőoldattal végzett redoxi titrálások csoportja. 

Savas közegben a Ce(IV) redukálódik, a termék Ce(III). 

              

A rendszer potenciálját az alkalmazott sav minősége is befolyásolja a cériumionok erős komplexképző 

hajlama miatt. 

5.6. KROMATOMETRIA 

Kálium-dikromát mérőldatot alkalmazó redoxi titrálási módszercsalád. 

Erősen savas közegben: 
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5.7.  KÉRDÉSEK ÉS SZÁMÍTÁSI FELADATOK 

5.7.1. Ellenőrző kérdések 

1. Mit értünk redoxi elektródon? Írja fel az elektródfolyamat reakcióegyenletét egy konkrét redoxi 

elektródra! 

2. Mit értünk redoxipotenciálon, és milyen elektród segítségével mérhető ez? 

3. Hogyan mérhetünk oxidálószereket pemanganometriásan? Ismertessen egy példát, írja fel a 

reakcióegyenleteket is! Hogyan jelezhetjük a titrálás végpontját? 

4. Hogyan mérhetünk oxidálószereket jodometriásan? Ismertessen egy példát, írja fel a 

reakcióegyenleteket is! Hogyan jelezhetjük a titrálás végpontját? 

5. Hogy lehet egy szerves oldószer víztartalmát titrimetriásan meghatározni? Írja le a módszer 

lépéseit, a titrálás és az indikálás reakcióegyenleteit! 

6. Mire használjuk a térfogatos analízisben a nátrium-tioszulfát mérőoldatot? Hogyan határozzuk 

meg a tioszulfát mérőoldat pontos koncentrációját ill. faktorát? Írja fel a reakcióegyenleteket is, 

feltüntetve a redukálódó és oxidálódó atomok oxidációszámát! 

7. Nitrit ionokat mérünk permanganometriásan, erősen savas közegben. Ismertesse a meghatározás 

menetét, rövid indoklással. Az egyes lépéseknél írja fel a reakcióegyenletet, feltüntetve a 

redukálódó és oxidálódó atomok oxidációszámát. 

8. Hogyan reagál a permanganát-ion erősen savas, illetve gyengén savas vagy semleges közegben? 

Írja fel az erõsen savas közegben érvényesülõ redoxipotenciált a megfelelő anyagok 

koncentrációjának függvényében! 

9. Ismertesse röviden a vízmeghatározás Karl Fischer szerinti módszerét! Röviden írja le a 

felhasznált anyagok funkcióját! 

10. Milyen mérőoldatokat használnak a jodometriában? Szükség van-e az egyes mérőoldatok 

faktorozására, miért, és hogyan reagálnak ezek? 

11. Nátrium-oxalát koncentrációját mérjük vizes oldatban, permanganometriás titrálással. Írja fel a 

reakcióegyenletet, feltüntetve a redukálódó és oxidálódó atomok oxidációszámát! Milyen kísérő 

anyagok okoznak interferenciát? 

12. Mi a visszatitrálás, és mikor alkalmazzuk? Ismertessen egy visszatitrálásos mérést a redoxi 

titrálások köréből! Írja fel a reakcióegyenleteket (redoxi reakciók esetében az oxidációs számok 

feltüntetésével)! Hogyan jelezhetjük a végpontot az adott mérés esetén? 

13. A fém alumínium erősen lúgos vízben tetrahidroxo-aluminát formájában oldódik. Írja fel a 

reakcióegyenletet, a redukálódó és oxidálódó atomok oxidációszámának feltüntetésével! 

Az ólom(IV)-oxid az oxálsavat savanyú közegben széndioxiddá oxidálja ólom(II)-ionok 

keletkezése közben. Írja fel a reakcióegyenletet! 

14. Vas(II) ionokat határozunk meg cérium(IV)-szulfát mérőoldattal. Írja fel a reakcióegyenletet, és 

rajzolja fel a titrálási görbét! Hogyan mérhetnénk ki a titrálási görbe pontjait? 

15. A bróm mennyiségét kell meghatároznunk brómos vízből. Milyen jodometriás módszerrel 

végezhetjük ezt el? Írja fel a reakcióegyenlet(ek)et is! 

16. A jodid ionok klóros vízzel jodáttá alakíthatók. Írja fel a reakcióegyenletet, feltüntetve a 

redukálódó és oxidálódó atomok oxidációs számait is! 

17. Milyen félreakció szerint redukálódik a bromát ion savanyú közegben? 

18. Mit értünk elektromos potenciálon? 

19. Galváncellában melyik elektród az anód, és melyik a katód? 

5.7.2. Gyakorló feladatok 

1. A bromát/bromid rendszer normálpotenciálja erősen savas közegben 1,42 V. Írja fel a félcella 

reakcióegyenletét! Mekkora lesz a formálpotenciál, ha a pH értéke 0,60? 

(RT/F).ln10 = 0,059 V. 1,385 V 

2. Számítsa ki a bromát/bromid rendszer formálpotenciálját a pH=0,5 értéken! 

Eo(bromát/bromid) = 1,420 V; (RT/F).ln10 = 0,059 V 1,3905 V 
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3. Számítsa ki a permanganát/mangán(II) rendszer formálpotenciálját pH = 0 és pH = 0,3 értéken! A 

normálpotenciál 1,52 V. 

(RT/F).ln10 = 0,059 V 1,52 V; 1,492 V 

4. Számítsa ki a dikromát/króm(III) rendszer formálpotenciálját pH=0,4 és pH=1 értéken! A 

normálpotenciál 1,360 V.  

(RT/F).ln10 = 0,059 V 1.305 V, 1.222 V 

5. A mangán(II) ionokat semleges közegben permanganát ionokkal reagáltatva mangán(IV)-oxid-

hidroxidot – MnO(OH)2 – kapunk. Írja fel a reakcióegyenletet, megjelölve az oxidálódó és 

redukálódó atomok oxidációszámát! 

2 MnO4-+3 Mn2++ 7 H2O = 5 MnO(OH)2 + 4 H+ 

6. A vízben oldott kénhidrogén brómos vízzel kénsavvá oxidálható. Írja fel a reakcióegyenletet, 

megjelölve az oxidálódó és redukálódó atomok oxidációszámát! 

H2S + 4 Br2 + 4 H2O = H2SO4 + 8 Br- + 8 H+  

7. 0,01 M-os oxalát oldatot titrálunk pontosan 0,5 M-os kálium-permanganát mérőoldattal. Számítsa 

ki a redoxipotenciál értékékét 0,5 %-os túltitráltság esetén! A pH értéke 0,25; a 

permanganát/mangán(II) rendszer normálpotenciálja 1,52 V.  

(RT/F).ln10 = 0,059 V. 1,469 V 

8. Kálium-permanganát mérőoldat névleges koncentrációja 0,02 M. A hatóérték megállapításához 

bemérünk 111,8 mg oxálsav-dihidrátot. ennek erősen megsavanyított oldatának megtitrálására 

17,20 ml permanganát mérőoldat fogy. Írja fel a reakcióegyenletet, feltüntetve a redukálódó és 

oxidálódó atomok oxidációs számait is! Számítsa ki a mérőoldat pontos koncentrációját és 

faktorát! 

C: 12,0; H: 1,0; O: 16,0 0,021 M; 1,032 

9. Fém rezet vizes kénsavban oldva réz(II)-szulfát és kén-dioxid keletkezik. Írja fel a 

reakcióegyenletet, megjelölve az oxidálódó és redukálódó atomok oxidációs számát. 

10. Ólom(IV)-oxidból és ólom(II)-oxidból álló keveréket elemzünk. Bemérünk 1,2825 g keveréket, 

hozzáadunk 20,0 ml pontosan 0,1 M-os oxálsav mérőoldatot. Kénsavas savanyítás után melegen 

végezzük a reakciót. A megmaradt oxálsavat kálium-permanganát mérőoldattal (névleges 

koncentráció 0,02 M; f = 0,980) titráljuk vissza, fogy 14,25 ml. Írja fel a reakcióegyenletet, 

feltüntetve az oxidálódó és redukálódó atomok oxidációszámát! Hány tömeg % ólom(IV)-oxidot 

tartalmazott a keverék? 

O: 16,0; Pb: 207,2 24,28% 

11. Vizes hidrogén-peroxid oldat koncentrációját erős (kénsavas) savanyítás után permanganátos 

titrálással mérjük. Írja fel a reakcióegyenletet, feltüntetve az oxidálódó és redukálódó atomok 

oxidációszámát! 5,00 ml ismeretlen oldatot, melynek sűrűsége egyenlő a vízével, 100,0 ml-re 

hígítunk, ebből 10,0 ml-re fogy 14,0 ml, 0,02 M-os 1, 108 faktorú mérőoldat. Hány tömeg %-os az 

eredeti hidrogén-peroxid oldat? 

H: 1,0; O: 16,0 5,27% 

12. Fe2+ ionokat (eredeti koncentráció 0,02 M) titrálunk pontosan 0,1 M-os Ce4+ mérőoldattal. A 

titrálást potenciometriásan követjük, kalomel összehasonlító elektróddal, amelynek a potenciálja 

+285 mV. Mekkora az elektromotoros erő változása, miközben a titráltsági fok 95 %-ról 110 %-ra 

nő? A diffúziós potenciál elhanyagolható.  

Eo(Ce4+/Ce3+) = 1,440 V;  Eo(Fe3+/Fe2+) = 0,771 V; (RT/F).ln10 = 0,059 V 

  0,535 V 

13. Kálium-permanganát mérőoldat faktorozásához tiszta fém vasat használunk. Először 200,0 ml 

törzsoldatot készítünk 210,6 mg vasból kénsavas oldással, ekkor vas(II) ionok keletkeznek. A 

törzsoldat három, egyenként 50,0 ml-es részletét titráljuk 0,02 M névleges koncentrációjú 

permanganát mérőoldattal erősen savas közegben, a fogyás értékei 8,90; 9,02 és 8,93 ml. Írja fel a 

reakcióegyenleteket, feltüntetve a redukálódó és oxidálódó komponensek oxidációszámát! 

Számítsa ki a mérőoldat pontos koncentrációját és a faktor értékét!  

Fe: 55,8 0,0211 M; 1,054 

14. Etanol víztartalmát mérjük. 2,508 g etanolból vízmentes metanollal 100,0 ml törzsoldatot 

készítünk, ennek 10,0 ml-es részleteit titráljuk (a jódra nézve) 0,01 M-os Karl Fischer 

mérőoldattal. Három ismételt titrálásban 12,60; 12,58 és 12,65 ml mérőoldat fogyott. Írja fel a 
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titrálási reakciót és számítsa ki az etanol víztartalmát tömeg %-ban! 

H: 1,0; O: 16,0 0,905 % 

15. Nátrium-nitrit oldat koncentrációját határozzuk meg. Az oldat 50,0 ml-es részletéhez (fölöslegben) 

20,0 ml 0,942 faktorú 0,02 M-os kálium-permanganát mérőoldatot adunk. A megmaradt 

permanganátot 10,0 ml pontosan 0,1 M-os oxálsav oldattal redukáljuk, az oxálsav fölöslegét pedig 

az előbbi permanganát mérőoldattal megtitráljuk; a fogyás 8,80 ml. Írjuk fel a reakcióegyenleteket 

és adjuk meg a nátrium-nitrit oldat koncentrációját M egységekben! 

  0,00713 M 

16. Vizes hidrogén-peroxid oldat koncentrációját mérjük 0,5 M névleges koncentrációjú, f=1,022 

faktorú kálium-permanganát mérőoldattal, erősen savas közegben. Az ismeretlen oldat három 20,0 

ml-es részletét titráljuk, a mérőoldatból 15,08; 15,15 és 15,10 ml fogy. Adja meg a hidrogén-

peroxid koncentrációját g/l egységekben! 

H: 1,0; O: 16,0 32,82 g/l 

17. A bromát (BrO3-) ionok savas közegben bromiddá redukálhatók. Írja fel a félreakció egyenletét, 

feltüntetve a redukálódó és oxidálódó atomok oxidációs számait! Számítsa ki a redoxi rendszer 

formálpotenciálját pH=0,5 értéken!  

Eo(bromát/bromid) = 1,420 V;  (RT/F)x ln10 = 0,059 V. 1,391 V 

18. Egy oldat jodid koncentrációját Winkler Lajos módszerével mérjük. Az oldat 10,0 ml-éhez klóros 

vizet adva a jodidot jodáttá oxidáljuk, majd a klór fölöslegének kiforralása után a jodátot fölös 

kálium-jodiddal jóddá alakítjuk. Ez utóbbira 14,0 ml 0,1 M-os, f=1,065 faktorú nátrium-tioszulfát 

mérooldat fogy. Írja fel a reakcióegyenleteket! Mekkora az ismeretlen oldat jodid tartalma g/l 

egységekben? 

I: 126,9 3,15 g/l 

19. Nátrium-tioszulfát mérőoldat (névleges koncentrációja 0,2 M) hatóértékének meghatározásához 

bemérünk 20,0 ml pontosan 0,02 M-os kálium-jodát mérőoldatot. Ebből fölös jodid hozzáadásával 

jódot állítunk elő. Az így kapott oldatot a tioszulfát mérőoldattal megtitrálva 11,45 ml fogy. Írja 

fel a reakcióegyenleteket a redukálódó és oxidálódó atomok oxidációs számainak feltüntetésével! 

Számítsa ki a tioszulfát mérőoldat pontos koncentrációját és faktorát! 0,2096 M, 1,048 

20. A dikromát (Cr2O72-) ionok erősen savas közegben króm(III) ionokká redukálhatók. Írja fel a 

félreakció egyenletét, feltüntetve a redukálódó és oxidálódó atomok oxidációs számait! Számítsa 

ki a rendszer redoxipotenciálját, ha az oldatban a dikromát és a króm(III) koncentrációja egyaránt 

0,05 M, a pH értéke pedig 0,4! A rendszer normálpotenciálja  

1,36 V;  (RT/F).ln10 = 0,059 V. 1,349 V 

21. Etanol víztartalmát mérjük. 2,115 g etanolból vízmentes metanollal 100,0 ml törzsoldatot 

készítünk, ennek 10,0 ml-es részleteit titráljuk a (jódra nézve) 0,01 M-os Karl Fischer 

mérőoldattal. Három ismételt titrálásban 12,10; 12,25 és 12,20 ml mérőoldat fogyott. Számítsa ki 

az etanol víztartalmát tömeg %-ban! 

H: 1,0; O: 16,0 

22. Kénhidrogént mérünk vizes oldatban. Először a kénhidrogént brómos vízzel oxidáljuk, hidrogén-

bromid és kénsav keletkezik. A fölösleges bróm kiforralása után a savakat 0,05 M-os, f=1,022 

faktorú nátrium-hidroxid mérőoldattal megtitráljuk, a fogyás 8,25 ml. Írja fel az első lépés 

reakcióegyenletét, a redukálódó és oxidálódó atomok oxidációszámának feltüntetésével! Számítsa 

ki a kénhidrogén mennyiségét (mmol) és a koncentrációját (M) az eredeti oldatban, ha a  

kiindulási mintatérfogat 10 ml volt! 0,042 mmol; 0,0042 M 

23. Mennyi oxálsav-dihidrátot kell bemérni 2000 ml pontosan 0,2 M-os oxálsav mérőoldat 

elkészítéséhez? 50,4 g 

24. Mennyi cérium(IV)-szulfát-tetrahidrátot kell bemérnünk 500 ml 0,05 M-os cérium(IV) mérőoldat 

elkészítéséhez? 10,1075 g 

25. A bromát ionok savas közegben bromiddá redukálhatók, a rendszer normálpotenciálja 1,420 V. 

Írja fel a félreakció egyenletét, feltüntetve a redukálódó és oxidálódó atomok oxidációs számait! 

Egy galváncella egyik elektródja kalomel összehasonlító elektród, amelynek a potenciálja +285 

mV. A másik elektród egy Pt drót, amely egy olyan 0,5 pH-jú oldatba merül, melyben a bromát és 

a bromid ionok koncentrációja rendre 0,015 és 0,050 M. Mekkora az elektromotoros erő? A 

diffúziós potenciál elhanyagolható. 

(RT/F).ln10 = 0,059 V EME = 1,101 V 
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26. Egy galváncella egyik elektródja kalomel összehasonlító elektród, amelynek a potenciálja +285 

mV. A másik elektród egy Pt drót, amely egy olyan 0,8 pH-jú oldatba merül, melyben a dikromát 

(Cr2O72-) és a króm(III) ionok koncentrációja egyaránt 0,02 M. 

 Az utóbbi redoxirendszer normálpotenciálja 1,360 V. Írja fel a dikromát/króm(III) félreakció 

egyenletét, feltüntetve a redukálódó és oxidálódó atomok oxidációs számait! Mekkora az 

elektromotoros erő? A diffúziós potenciál elhanyagolható. 

(RT/F).ln10 = 0,059 V EME=0,982V 

27. 0,1 M névleges koncentrációjú nátrium-tioszulfát mérőoldat hatóértékét határozzuk meg úgy, hogy 

20,0 ml pontosan 0,01 M kálium-jodát oldatot mérünk be, fölös kálium-jodidot adunk hozzá, majd 

a keletkezett jódot megtitráljuk. Erre 10,85 ml mérőoldat fogy. Írja fel a reakcióegyenleteket, és 

adja meg a mérőoldat faktorát! 0,1106 M; f = 1,106 

28. Karl Fischer módszerével határozzuk meg n-butanol víztartalmát, három ismételt méréssel. Ehhez 

a butanolból 0,366; 0,382 és 0,325 g-ot mérünk be. A mérőoldat jódra nézve 0,05 M-os, ebből a 

három részletre (az előbbi sorrendben) 7,85; 8,15 és 7,05 ml fogy. Írja fel a titrálás egyszerűsített 

reakcióegyenletét, számítsa ki a n-butanol víztartalmát tömeg %-ban és a víz-butanol mólarányt!  

1,933 % és 0,081 mol víz/mol butanol 

29. Ón (II) ionok mennyiségét mérjük 0,1 M-os cérium(IV)-szulfát mérőoldattal. A titrálást 

potenciometriásan követjük. A mérőelektród síma platina, a referencia kalomelelektród, amelynek 

a potenciálja +285 mV. Mekkora az elektromotoros erő változása, miközben a titráltáság foka 99,5 

%-ról 100,5 %-ra nő? A Ce(IV)/Ce(III) rendszer formálpotenciálja az alkalmazott sósavas 

közegben 1,28 V, az ón(IV)/ón (II) normálpotenciál 0,15 V. A diffúziós potenciál elhanyagolható. 

 (RT/F).ln10 = 0,059 V 1,144-0,218 = 0,926 V 

30. Számítsa ki a redoxipotenciálját annak a 0,5 pH-jú oldatnak, melyben a dikromát és a króm(III) 

ionok koncentrációja egyaránt 0,02 M. Az említett redoxirendszer normálpotenciálja 1,360 V. Írja 

fel a félcella reakcióegyenletét is, megjelölve az oxidálódó és redukálódó komponensek 

oxidációszámát! 

(RT/F).ln10 = 0,059 V. 1,360-0,052 = 1,308 V 

31. A hipoklorit/klorid rendszer normálpotenciálja lúgos közegben 0,890 V. Írja fel a félcella 

reakcióegyenletét, megjelölve az oxidálódó és redukálódó anyagok oxidációszámát és annak 

változását! A hipoklorit- és a klorid-ionok koncentrációja rendre 0,05 illetve 0,1 M. Számítsa ki a 

redoxipotenciál változását, ha a pH-t 13-ról 12- re csökkentjük! 

(RT/F).ln10 = 0,059 V 

Cu: 63,5;   H: 1,0;   N: 14,0;  O: 16,0;   S: 32,1 ΔE = 0,059 V 

32. Vas(II)-ionok 0,02 M-os vizes oldatát titráljuk 0,1 M-os cérium(IV)-szulfát mérőoldattal. Alul- 

vagy túltitrált-e az oldat, amikor a reakcióelegybe merített redoxielektród potenciálja 1,05 V 

értékű? A választ indoklással kérjük. 

Eo(Fe3+/Fe2+) = 0,77 V;   Eo’(Ce4+/Ce3+) = 1,44 V; (RT/F).ln10 = 0,059 V 

Eeép = 1,105 V. Mivel Eind <  Eeép az oldat alultitrált 

33. Kálium-permanganát mérőoldat névleges koncentrációja 0,02 M. A hatóérték megállapításához 

bemérünk 113,5 mg oxálsav-dihidrátot. Ennek erősen megsavanyított oldatának megtitrálására 

17,45 ml permanganát mérőoldat fogy. Írja fel a reakcióegyenletet, feltüntetve a redukálódó és 

oxidálódó atomok oxidációs számait is! Számítsa ki a mérőoldat pontos koncentrációját és 

faktorát! c = 0,0206 M, f = 1,032 
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1. BEVEZETŐ 

A klasszikus analízis egyik ága, melyben a mérendő komponensből oldhatatlan csapadékot állítunk 

elő, ezt szűréssel elválasztjuk, és mosás, szárítás vagy egyéb átalakítás után mérjük a tömegét. Ez 

utóbbiból számítjuk a komponens mennyiségét. 

 Tömegmérésen alapul. 

 A tömegszerinti elemzés lépései nem járhatnak anyagveszteséggel. 

A tömegszerinti elemzés fő lépései és a velük szemben támasztott követelmények: 

1. Mintaelőkészítés: az általában híg mintaoldat 

előállítása. Az ehhez szükséges műveletek (oldás, 

esetleg feltárás vagy a zavaró komponensek előzetes 

elválasztása), nem járhatnak anyagveszteséggel. 

2. A csapadék leválasztása. A lecsapásnak 

mennyiséginek (kvantitatívnak) kell lennie. Mivel 

a klasszikus analitikai eljárásokkal általában 

0,1%-os nagyság-rendű megbízhatóság érhető el, 

ez azt jelenti, hogy a csapadéknak az alkotó legalább 

99,9%-át kell tartalmaznia. Kívánatos, hogy a 

csapadék lehetőleg minél tisztább is legyen, bár 

bizonyos szennyezőket a következő lépésekben még 

el lehet távolítani. 

3. A csapadék szűrése és mosása. – Az anyag-

veszteség itt is elkerülendő. 

4. Szárítás vagy hőkezelés (esetleg egyéb átalakítás). 

Olyan végterméket kell előállítanunk, mely a 

mérendő alkotót mennyiségileg tartalmazza, 

sztöchiometrikus összetételű és stabil. 

5. Tömegmérés, számítás. 

 

 

 

Mérendő komponens (ion) + 

reagens 

 

oldhatatlan csapadék 

↓ 

eleválasztás 

 

szilárd csapadék 

↓ 

szárítás, hőkezelés 

 

mérési forma 

↓ 

a mérendő komponens 

mennyiségének számítása 
 

A mérési forma legyen: 

 Stabil 

 Tiszta 

 Sztöchiometrikus összetételű 

 Mennyiségileg tartalmazza a mérendőt! (±0,1 % hiba lehet!) 

 

1.1. GRAVIMETRIÁS MÉRÉSRE PÉLDA 

1.1.1. Példa: Bárium(II) mérése 
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1.1.2. Példa: Ni
2+

 meghatározás dimetil-glioximmal 

A dimetilglioxim (diacetil-dioxim) Ni2+ és Pd2+ ionokkal ad jól mérhető csapadékot. 

 

 

1.1.2.1. ábra. A diacetil szekezeti képlete 

 

 

  

 

      

 

A mérés lépései: 

1. Ni2+ gyengén savas törzsoldatból indulunk ki 

2. Négyszeres fölöslegben, melegen hozzáöntjük a reagens etanolos oldatát 

3. Hagyuk hülni, egészen szobahőmérsékletig 

4. Semlegesítjük vizes NH3 oldattal, addig míg megérezzük az ammónia szagát 

5. Öregítés következik, amikor a csapadék átkristályosodik, tömörödik, hagyjuk a leváló 

csapadék két órányit állni 

6. Lemérjük az üvegszűrő tömegét üresen 

7. Szűrésjük, majd NH3-as vízzel mosássuk át 

8. Szárítássuk ki 

9. A keletkezett mérési formát az üvegszűrővel együtt lemérjük a szárítás után, kivonva az 

eredményből az üres szűrő tömegét, megkapjuk a keletkezett csapadék tömegét, amelyből 

viszaszámolhatunk az oldat koncentrációjára 

 

Fontos, hogy az etanol aránya a reakcióelegyben megfelelő legyen, ha kevés, reagenskiválás, ha sok, a 

csapadék oldódása következik be. Ha a mérendő oldatban Fe3+, Cr3+ vagy Al3+ zavaró ionok vannak, 

hatásukat tartarát vagy citrát komplexképzővel küszöbölhetjük ki.  
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1.2. CSAPADÉKKÉPZŐ MÉRÉSI MÓDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

 

Csapadékképzzés 

Gravimetria:  

 a legtöbb ion meghatározására jó 

 feleslegben alkalmazható reagensek 

 lassú reakció mellett is alkalmazható 

 nem kell sztöchiometrikusnak lennie 

Csapadékos titrálás: 

 kevés ion meghatározására jó 

 gyors és sztöchiometrikus reakciónak kell 

lejátszódnia 

 nagyon oldhatalan csapadéknak kell 

képződnie, mert reagens felesleget nem 

használhatunk 

de: 

 nagy gyakorlatot igényel 

 időigényes eljárás 

de: 

 könnyen alkalmazható 

 gyors eljárás 

1.1.2.1. táblázat. A klasszikus analitika két ága is a csapadékképzésen alapszik,  

a módszerek más-más előnyökkel rendelkeznek 

A csapadékos titrálást könnyű alkalmazhatósága miatt jóval gyakrabban használják, mint a 

gravimetriát. 

1.3. KÉRDÉSEK ÉS SZÁMÍTÁSI FELADATOK 

1.3.1. Ellenőrző kérdések  

1. A gravimetriában mit értünk mérési formán? Milyen követelményeknek kell megfelelnie a 

mérési formának? 

2. Mit értünk a gravimetriában mennyiségi leválasztáson? 

3. Sok fémiont lehet hidroxid formájában lecsapni. Ismertesse az erre alapozott gravimetriás 

eljárás fő lépéseit, rövid magyarázattal! 

4. Sok fémion képez oldhatatlan hidroxidot. Felhasználható-e ez a reakció a fémion gravimetriás 

meghatározására? Ha igen, hogyan, ha nem, miért? 

1.3.2. Gyakorló feladatok  

1. Egy oldat vastartalmát gravimetriásan mérjük. A vasat vas(III)-hidroxidként választjuk le, és 

izzítás után vas(III)-oxid formájában mérjük. 200,0 ml oldatból kiindulva 180,0 mg vas(III)-

oxidot kapunk. Mi a vas oldatbeli koncentrációja g/liter egységekben? 

Fe: 55,8; O: 16,0 0,63 g/l 

2. Kalcium-klorid vizes oldatát gravimetriásan elemezzük. Az oldat 50,0 ml-éből a kalcium-

ionokat fölöslegben alkalmazott oxalát reagenssel leválasztjuk, a mérési forma kalcium-

oxalát-monohidrát. A mérendő oldat 50,0 ml-es részleteiből kiindulva átlagosan 212,7 mg 

kalcium-oxalát-monohidrátot kapunk. Adja meg a kalcium-klorid koncentrációját g/l 

egységekben! 

C: 12,0; Ca: 40,1; H: 1,0; O: 16,0; Cl: 35,5 3,23 g/l 
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1. BEVEZETŐ 

1.1.1. Elektroanalitikai módszerekről általánosságban 

Az elektroanalitikai módszerek egy elektromos mennyiség értéke vagy változása alapján szolgáltatnak 

információt a minta összetételéről, egyes alkotói koncentrációjáról vagy aktivitásáról. Az elektromos 

mennyiség lehet feszültség, áram, ellenállás (vezetés) és töltés, amelyek időbeni változásokkal, mérési 

elrendezésekkel, különféle elektródokkal, illetve metodikákkal kiegészítve az elektroanalitikai 

módszerek rendkívüli változatosságát eredményezik.  

Az elektroanalitikai méréseket elektrokémiai cellákban végezzük, amelyek alapvető részei az elektro-

kémiai mérőműszerhez csatlakoztatott elektródok és az elektrolit. Az elektroanalitikai módszerek 

során az esetek döntő többségében folyadék fázisú mintát vizsgálunk. Alapvetően két elektrokémia 

cellatípust különböztetünk meg: a galváncellát és az elektrolizáló cellát. A galváncella esetében egy 

önként végbemenő kémiai folyamat elektromos energiát generál (munkát termel), az elektrolizáló cellá-

ban ennek fordítottja történik, azaz külső áramforrás alkalmazásával kémiai folyamatokat idézünk elő. 

Nagyon lényeges sajátossága az elektroanalitikai módszereknek, hogy az elektródok közvetlenül 

érintkeznek a mintával és a kémiai információt szolgáltató folyamatok az esetek többségében az 

elektród|mintaoldat fázishatáron zajlanak le. A fázis határfelületi módszerek mellett azonban 

vizsgálhatjuk az elektrolitoldat tömegi tulajdonságait is, így például az oldat vezetését, illetve ennek 

változását valamilyen kémiai reakció során. További felosztása az elektrokémiai módszereknek az 

alapján történik, hogy folyik-e áram vagy sem az elektrokémiai cellán keresztül: a statikus módszerek 

esetében gyakorlatilag nem folyik áram, míg a dinamikus módszerek esetében igen. Az 1.1.1.1. ábra 

grafikus formában mutatja be az alapvető elektroanalitikai módszereket. 

 

 

1.1.1.1. ábra. Az alapvető elektroanalitikai módszerek csoportosítása 

 

Az elektrokémiai cellák mellett nyilván szükség van olyan mérőműszerekre, amelyek a minta 

összetételére jellemző elektromos mennyiségek mérésére alkalmasak. Az elektroanalitikai mérésekhez 

használt műszerek viszonylag olcsók és jól miniatürizálhatóak, tekintettel arra, hogy az általában 

elektromos elven működő mérőműszerek segítségével a mérés során kapott elektromos jelek köz-

vetlenül feldolgozhatóak. A leggyakrabban alkalmazott mérőműszerek a nagy bemeneti ellenállású 

feszültségmérők potenciometriás módszereknél, a potenciosztát/galvanosztát a dinamikus, elektro-
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lízisen alapuló módszereknél, és a konduktométer az oldat vezetésének mérésén alapuló módsze-

reknél. A potenciosztátok/galvanosztátok olyan külső feszültség-, illetve áramforrások, amelyek 

potenciosztatikus működés esetében a kimenő feszültség szabályozására (állandó értéken tartására) a 

galvanosztatikus működés esetében pedig a kimenő áram állandó értéken tartására, szabályozására 

alkalmasak. Ezekkel a műszerekkel egy elektrolizáló cellában kémiai folyamatokat lehet előidézni és 

mérni a cellán átfolyó áram erősségét vagy a keletkező elektromos feszültséget. A potenciosztátok 

különböző kiépítésben érhetők el, de általánosan nemcsak egy adott feszültség vagy áramerősség 

rendkívül pontos beállítására alkalmasak a csatlakoztatott cellában, hanem komplex feszültség-

programok, azaz időben változó feszültségértékek beállítására is. Feszültségprogramokat alkalmazunk 

például voltammetriás mérések során a jel/zaj viszony és az érzékenység növelésére. További 

jellemzője az elektroanalitikai célú potenciosztátoknak, hogy nagyon kis áramerősségek mérésére is 

alkalmasak (akár fA felbontás is elérhető), amely alapvető fontosságú a rendkívül kis anyag-

mennyiségek elektrolíziséből származó áramerősség mérésénél.  

Az elektrolízisen alapuló dinamikus módszerek elvileg minden oxidálható vagy redukálható 

(elektrokémiailag aktív) komponens meghatározására alkalmasak. Rendkívül sok vegyület mutat 

elektrokémiai aktivitást, így oxidálható vagy redukálható funkciós csoportokkal rendelkező szerves 

anyagok (> C = O, –C   N, NO2, -CHO, -N = N-, -NO, > C = C <, > C   C <, -NO = N-, -NH-OH, -

S-S-, -O-O-, stb.), fémionok (Cd2+, Pb2+, Cr3+, Cr6+, Cu2+, Ni2+, Zn2+, Fe2+, Fe3+, stb. ), anionok (CN-, 

Br-, Cl-, -

3IO , SCN-, S2-, -

3NO , -

2NO , stb.) és egyéb szervetlen komponensek, illetve (bio)makro-

molekulák.  

Voltammetriás módszerek esetében a meghatározandó komponens elektrolíziséből származó áramot 

mérjük, amely a komponens oldatbeli koncentrációjával arányos. A coulombmetriás módszereknél a 

töltés mennyiségét mérjük, amelyet egy komponens oxidációs vagy redukciós reakcióban történő 

átalakítására (vagy a reagens termelésre) használunk. A coulombmetriás módszer alapvető követel-

ménye, hogy az analitikai célra használt elektródreakció áramhasznosítása 100% legyen, azaz a töltés 

csak a meghatározandó komponens (vagy a generált reagens) redoxireakciója következtében keletkez-

zen, mert csak így számíthatunk töltésmennyiségből anyagmennyiséget. A coulombmetriás módszerek 

előnye, hogy nem szükséges kalibráció hiszen a töltésből a meghatározandó anyagmennyisség a 

Faraday-törvény szerint kiszámítható. Az alapvető különbség a coulombmetria és a voltammetria 

között, hogy a coulombmetriában az anyagot mennyiségileg oxidáljuk vagy redukáljuk (nagy 

elektródterület/oldattérfogat arányok mellett) míg a voltammetriában a kiindulási anyagmennyiséghez 

képest az átalakított mennyiség elhanyagolható mértékű. Miért arányos akkor voltammetria esetében a 

mért áramerősség a koncentrációval? Nagyon leegyszerűsítve, voltammetriás mérések során az 

elektród felületén a mérendő komponenst teljes mértékben átalakítjuk (felületi koncentrációja nulla) 

míg az oldattömegében a koncentrációja változatlan marad. Az így kialakuló koncentrációgradiens 

hatására diffúziós anyagtranszport indul meg az elektródfelületre és ebben az esetben az áramerősséget 

az fogja meghatározni, hogy milyen sebességgel tud a mérendő komponens az oldattömegéből az 

elektród felületére kerülni. Természetesen nagyobb koncentrációnál időegység alatt nagyobb 

anyagmennyiség diffundál az elektródfelülethez, mint kisebb koncentrációnál és emiatt az áram értéke 

is nagyobb lesz. A voltammetriás módszerek esetében a diffúziós határáram lineárisan függ a mérendő 

komponens koncentrációjától, ehhez viszont biztosítani kell, hogy az elektródfelületéhez a mérendő 

komponens kizárólag csak diffúzióval jusson el. 

A dinamikus módszereknek rendkívül széles alkalmazhatósága, hiszen gyakorlatilag végtelen számú 

oxidálható vagy redukálható komponens létezik, azonban hátrányt is jelent, hiszen egy komplex minta 

esetében több komponens is oxidálódhat vagy redukálódhat az alkalmazott feszültségen és az 

elektrolízisükből származó kumulált áram nem ad lehetőséget egymástól független meghatározásukra. 

Ennek megfelelően a voltammetriás módszerek alkalmazhatósága egy adott komponens esetében 

erősen függ a minta összetételétől. További hátrányos tulajdonságuk, hogy az oldattal közvetlenül 

érintkező elektródokon végbemenő redox folyamatok, és/vagy a minta különböző komponenseinek 

adszorpciója, pl. biológiai eredetű mintákból egyes fehérjék adszorpciója megváltoztathatják az 

elektród aktív felületét. Ebben az esetben az áramerősség a meghatározandó komponens 

koncentrációjától függetlenül is változhat. Ennek a problémának a korai felismerése indította el a 
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csepegő higanyelektród voltammetriás munkaelektródként való alkalmazását, ugyanis a mindig 

megújuló higanycseppen az elektrolízis körülményeit rendkívül jól lehet reprodukálni. 

A voltammetriás módszerek előnyei között említhető ugyanakkor a rendkívüli kis kimutatási határ, 

esetenként akár 10-12 M, tág dinamikus tartomány, illetve speciációs analízisre való alkalmasság. A 

speciációs analízis lehetővé teszi a különböző oxidációs állapotban levő komponensek, vagy szabad és 

kötött (komplex) formában levő komponensek megkülönböztetését. Amennyiben a zavaró hatások 

kiküszöbölhetők és csak az analitikai módszer teljesítményparaméterei, illetve az analízis fajlagos 

költsége határozza meg a módszer kiválasztását, akkor a voltammetriás módszerek rendkívül 

versenyképesek. 

A dinamikus módszerek szelektivitását, pontosságát és/vagy alkalmazhatóságát növelhetjük további 

kémiai reakciók beiktatásával például amperometriás vagy coulombmetriás titrálások esetében. 

Jellemző példa, hogy egy elektrokémiailag nem aktív, közvetlenül nem meghatározható komponenst 

titrálunk egy elektrokémiailag aktív komponenssel. Az egyik legfontosabb titrimetriás alkalmazás a 

coulombmetriás Karl Fisher vízmeghatározás, amely alkalmas rendkívül kis vízmennyiségek 

meghatározására különféle mintákban, pl. olajokban, üzemanyagokban, polimerekben és élelmisze-

rekben. Egyes becslések szerint ezzel a módszerrel napi félmillió meghatározást végeznek világszerte. 

A voltammetriás módszereket, különös tekintettel az amperometriára, ahol az elektrokémiai cellára 

alkalmazott konstans feszültség hatására végbemenő redoxireakció szolgáltatta áramerősséget mérjük, 

elterjedten alkalmazzák elektrokémiai érzékelőkben. Az elektrokémiai érzékelőkben az 

alapelektródokat különböző molekuláris felismerésre alkalmas komponensekkel vagy anyagokkal 

tesszük szelektívvé. Az ún. Clark-féle oxigénelektród esetében, amelyet az oldott oxigén 

meghatározására használunk, gázáteresztő membránnal vonjuk be a platina alapelektródot. Ezzel 

biztosítjuk, hogy egyéb redukálható gázok hiányában a platina elektródon csak az oxigén redukálódjon 

(Pt (-600 mV vs. Ag/AgCl) 2e- + ½ O2 + H2O → 2 OH-). A legfontosabb elektrokémiai érzékelő, az 

elektrokémiai vércukormérő, esetében pedig glükóz-oxidáz enzimréteggel vonjuk be az 

alapelektródot. Az egyik gyakran alkalmazott detektálási elv esetében az enzimréteg az elektro-

kémiailag nem aktív glükóz oxidációját katalizálja, amelynek során többek között hidrogén-peroxid is 

keletkezik. A platina alapérzékelőn oxidált hidrogén-peroxid áramjele arányos a vér glükózkoncentrá-

ciójával. Az elektrokémiai érzékelők miniatürizálhatóságát és költséghatékony előállítását meggyő-

zően bizonyítja, hogy a vércukormérők esetében az elektrokémiai cella, ahol az enzimreakció és az 

reakciótermék elektrolízise történik, egyszeri használatra tervezettek, azaz minden mérést egy új 

cellával végezünk. Amíg a Karl Fisher titrálásnál naponta félmillió analízist végeznek, addig a vércu-

kormérők csak otthoni használattal számolva (kb. 120 millió cukorbeteget tartanak nyilván világ-

szinten) meghaladja a fél milliárd mérés/nap értéket.  

A direkt potenciometriás módszerek esetében a kalibráció, vagy standard addíciós módszerek 

alkalmazásával a mért cellafeszültség alapján a mérendő komponens aktivitását (koncentrációját) 

közvetlenül határozzuk meg. A legfontosabb alkalmazásuk a pH-meghatározás, de emellett a 

különböző alkáli és alkáli földfémek mérése is rendkívül jelentős pl. a klinikai analízisben. A vér-

analízis során a H+-, Ca2+-, K+-, Na+-értékeket mind potenciometriás, ún. ionszelektív elektródokkal 

határozzák meg. Emellett a potenciometria megfelelő indikátor elektródok alkalmazásával kiválóan 

alkalmas a legtöbb titrálás (sav-bázis, redoxi, csapadékos és komplexometriás) műszeres végpontjel-

zésére. A potenciometriás titrálások alkalmazási körét elsősorban a csapadékos és sav-bázis reakciók 

esetében jól kiegészíti a konduktometriás titrálás. 
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2. POTENCIOMETRIA 

2.1. BEVEZETÉS 

A potenciometria az elektródpotenciálok mérésén alapuló elektroanalitikai eljárás, amelynél a 

mérendő komponens meghatározására a vizsgálandó oldatban elhelyezett indikátorelektródon 

kialakuló potenciáljelet (elektródpotenciál változást) használjuk. A mérendő komponens aktivitását 

(koncentrációját) meghatározhatjuk közvetlenül az elektródpotenciál értékéből (kalibrációval vagy 

standard addícióval), ezt nevezzük direkt potenciometriának, vagy közvetve egy kémiai reakció segít-

ségével (indirekt potenciometria). Az indirekt potenciometria legfontosabb esete a potenciometriás 

titrálás, amelynek során a komponens koncentrációját a mérő oldat fogyásából határozzuk meg. Ebben 

az esetben az indikátorelektród elektródpotenciájának változását a titrálás végpontjának jelzésére 

használjuk. 

Egyetlen elektród potenciálját nem lehet megmérni, csak egy galváncella elektromos potenciál különb-

ségét, ezért az elektródpotenciál mérésekor úgy járunk el, hogy a vizsgálandó oldat és az ebbe merülő 

indikátorelektród, illetve állandó potenciálú vonatkozási (összehasonlító vagy referencia) elektród által 

képezett galváncella elektromotoros erejét mérjük, úgy, hogy a mérő áramkörben áram gyakorlatilag 

nem folyhat. A referencia elektród állandó potenciálja biztosítja, hogy a mért elektromotoros erő 

változását gyakorlatilag csak az indikátorelektród potenciálja határozza meg. A két elektród egy nagy 

bemeneti ellenállású feszültségmérő műszerhez van csatlakoztatva, amelynek leggyakoribb 

alkalmazásából, a pH-mérésből, eredendően pH-mérőnek is hívnak. A nagy bemeneti ellenállás (1012–

1015 ) biztosítja azt, hogy az áramkörben csak elhanyagolható mennyiségű áram folyjon, ami a 

potenciometriás mérés alapvető feltétele. Természetesen a gyakorlatban kivitelezhetetlen, hogy az 

áram a mérő áramkörben nulla legyen, ez ugyanis az áramkör megszakításának felelne meg, de a 

feszültségmérő bemeneti ellenállásától függően az áramérték pA vagy annál kisebb érték.  

Miért fontos a potenciometriás áramkörben átfolyó áram a nullához közeli értéken való tartása? Ez a 

követelmény ugyanis első látásra nehezen egyeztethető össze a galváncellák azzal a köztudatban 

rögzült feladatával, hogy elektromos áramot hozzanak létre. Ennek két oka van.  

1. A potenciometriában alkalmazott indikátorelektródok ellenállása sok esetben igencsak nagy. 

A pH-érzékeny üvegelektródok esetében akár több száz MOhm is lehet. Amennyiben az 

áramkörben áram (I) folyik, akkor a mérőcellában feszültségesés jelentkezik az elektródokon 

(IRelektród) és a cellafeszültség mellett ezt a feszültségesést is nem elkülöníthető módón mér-

nénk. Még nanoamperes (10-9 A) áramerősség esetében is 100 MOhm ellenállású indikátor-

elektród esetében a feszültségesés 100 mV (
6 9(100 10 ) 10 A 0.1 V=100 mV    ) mértékű, 

ami összemérhető a szintén mV tartományba eső cellafeszültség értékekkel. Könnyen belát-

ható, hogy csak az áramerősség elhanyagolható értéken való tartása mellett lehet biztosítani, 

hogy nagy ellenállású elektródok esetében a feszültségmérés hibája (az ohmikus hiba) a gya-

korlatban megkövetelt 0.1 mV alatt maradjon. Ezt úgy lehet biztosítani, hogy a feszültségmérő 

bemeneti ellenállása legalább 104-szerese legyen az elektrokémiai cella ellenállásának. 

2. A galváncella abban az esetben termelhet elektromos áramot, amikor a cellareakció nincs 

egyensúlyban, ugyanis az áram mindig egy nettó kémiai folyamat jellemzője. A nagy 

bemeneti ellenállású feszültségmérő beiktatása az áramkörben viszont csak elhanyagolható 

mértékű áramot tesz lehetővé az áramkörben és ezáltal az elektrokémiai cellában az 

elektrolitok koncentrációja nem változik meg a mérés során. A gyakorlatban ez azt jelenti, 

hogy a mérést többször elvégezve különböző időkben ugyanazt a cellafeszültséget fogjuk 

mérni. A nagy bemeneti ellenállás jelentősége talán jobban megérthető egy ellenpéldán 

keresztül, azaz ha a nagy ellenállás beiktatása helyett a rendszert rövidre zárjuk a két elektród 

elhanyagolható ellenállású vezetékkel való összekapcsolása által. Ebben az esetben a 

cellareakció során a komponensek koncentrációja az elektródterekben folyamatosan változik 

egészen addig, amíg az elektródok közötti egyensúlyi állapotot elérjük azaz amíg a két 

elektród elektródpotenciálja azonos. Ezután a reakciónak már nincs hajtóereje mert a 

cellafeszültség nulla lesz. Egy szárazelem esetében ez a szárazelem lemerülésének felel meg.  
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2.2. GALVÁNCELLÁK 

A galváncella felépítése szerint lehet átvitel nélküli vagy átviteles cella. Példa átvitel nélküli cellára:  

Ag (s)| AgCl (s) | ZnCl2 (aq) | Zn (s), 

illetve átviteles cellára: 

Ag (s) | AgCl (s) | KCl (aq) || ZnCl2 (aq) | Zn (s). 

A két cella felépítése közötti lényeges különbség az, hogy míg az átvitel nélküli cella csak elektród-

oldat határfelületeket (|), addig az átviteles cella – a KCl és ZnCl2 oldat érintkezésénél – folyadék-

folyadék határfelületet (||) is tartalmaz. Ez utóbbi határfelületen fellépő potenciálkülönbség a folyadék-

folyadék határfelületi potenciál, vagy más néven diffúziós potenciál.  

2.2.1. Miért van szükség átviteles cellák alkalmazására? 

A választ könnyen beláthatjuk egy egyszerű példán keresztül. A 2.2.1.1. ábrán (A) felvázolt galván-

cella esetében egy ezüstlemez és egy cinkrúd képezi a két elektródot, amelyek Zn(NO3)2 és AgNO3 

tartalmú oldatba merülnek. Ahhoz, hogy a galváncella működjön a következő cellareakció szükséges: 

Katód:                      

Anód:                     

                                 

Annak ellenére, hogy a feltételek adottnak látszanak a működéshez, hiszen minden szükséges 

reagenst/elektródot tartalmaz, a cella mégsem fog működni, azaz áramot termelni. Ennek az az oka, 

hogy az ezüstionok közvetlenül a Zn elektródon is redukálódhatnak (cementálódnak) és nem csak az 

ezüstelektródon. Ebben az esetben helyileg a Zn elektródon megy végbe mindkét redoxireakció és 

nem kerülnek elektronok a külső áramkörbe. Ilyenkor indokolt az átviteles cella alkalmazása [2.2.1.1. 

ábra (B)] ahol az elektródterek (két félcella) fizikailag el vannak választva egymástól és az elektromos 

kapcsolatot az elektródterek között egy ún. sóhíddal biztosítjuk. A sóhíd az ábrázolt esetben egy „U” 

alakú üvegcsőbe töltött KNO3 oldattal impregnált gél, amelyben az elektromos vezetést a kálium- és 

nitrátionok biztosítják. Tekintettel arra, hogy az ezüstionok redukciója immár csak az ezüstlemezen 

történhet meg az áramkörben elektronok vándorolnak és áram folyhat át a cellán. Ennek hajtóereje, 

hogy a Zn oxidációja során felszabadult elektronok csak a külső áramkörön keresztül kerülhetnek az 

ezüstelektródhoz ahol az Ag+ redukciója történik, más szóval a Zn térben elkülönítve redukálja az 

ezüstionokat. Az áramkör a két félcella (elektródtér) elektrolitjain és a sóhídon keresztül záródik. A 

nagy bemeneti ellenállású feszültségmérő beiktatása mellett természetesen csak elhanyagolható 

mértékű áram folyhat az áramkörben a mért cellafeszültség értéke pedig ilyen körülmények között 

állandó. Az analitikai jellegű alkalmazásokban gyakorlatilag csak átviteles cellákat alkalmazunk, azért 

is, mert a mintaoldatok cseréjét és a referencia félcella komponensei által történő szennyeződés vagy 

zavarás elkerülését így a legkézenfekvőbb biztosítani. 

A 2.2.1.1. ábra (C) egy olyan rendszert mutat be, ahol átvitel nélkül is működik a galváncella. Ebben 

az esetben az ezüstelektród helyett AgCl csapadékkal bevont ezüstelektródot használunk. Bár az 

Ag/Ag+ redoxirendszer ugyanúgy fennmarad, mint az (A) esetben, nem lévén számottevő Ag+ az 

oldatban (az AgCl csapadék oldódását visszaszorítja a kloridion felesleg), nem történik meg az 

ezüstkiválás a cinkelektródra, azaz a félcella reakciók a megfelelő elektródokon lokalizáltak és az 

elektronok csak a külső áramkörön keresztül jutnak el az egyik elektródtól (Zn-anód) a másikhoz 

(Ag/AgCl-katód). 
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A

 

B

 

C

 

2.2.1.1. ábra. Átvitel nélküli rövidre zárt cella (A),   

átviteles cella „U” alakú sóhíddal (áramkulccsal) (B) és átvitel nélküli cella (C) 

2.2.2. A galváncella feszültsége 

Az elmondottak szerint a galváncella feszültsége a 2.2.1.1. ábra (C) felépítésű cella esetén a 

következőképpen határozható meg: 

cella –E E E 
.
 

A Nernst-egyenletet alkalmazva a következő összefüggéshez jutunk: 

2 2

2

//
ln ln

2 2
cella Ag AgClZn Zn Zn Cl

RT RT
E E a E a

F F
      . 

Átvitel nélküli cellákra az analitikai szempontból releváns mérési elrendezésekre általános alakban felírva: 

cella ind ref–E E E
,
 

ahol Eind és Eref az indikátorelektród, illetve a referenciaelektród potenciálja. 

Mint említettük a potenciometriás analízis során átviteles cellákat használunk (lásd 2.2.2.1. ábra). A 

referenciaelektród sóhídon keresztül érintkezik a mintaoldattal és ilyenkor a mintaoldat|sóhíd 

(folyadék|folyadék) határfelületen kialakult diffúziós potenciált (Ediff) is figyelembe kell venni. A 

gyakorlatban a sóhíd a referenciaelektród része és nem a 2.2.1.1. ábran bemutatott „U” alakú 

áramkulcsot használjuk. Ebben az esetben a cellafeszültség képlete a következőképpen módosul. 

cella ind von   diff–  E E E E 
.
 

A diffúziós potenciál kialakulásának mechanizmusát és az értékét befolyásoló tényezőit a későb-

biekben részletesen ismertetjük. 

 

2.2.2.1. ábra. Potenciometriás mérési elrendezés 
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A galváncella feszültségét leíró összefüggés az elektródpotenciált az aktivitások logaritmusának 

függvényében tünteti fel, ugyanakkor az analitikai meghatározásoknál legtöbb esetben koncentrációt 

kívánunk meghatározni. Mennyire tér el hát az aktivitás a koncentrációtól? Elektrolitoldatok esetében 

az ionaktivitás (a) és koncentráció (c) között a következő összefüggés áll fenn:  

a =  c, (a = c/co), 

ahol  az aktivitási együttható, 

és c a moláris koncentráció, 

co a standard vagy referencia koncentráció. 

Az aktivitási együttható értéke a Debye–Hückel-elmélet alapján a z töltésű ion esetében a következő 

egyenlettel számolható:  
20.51

lg
1 / 305

z I

I


 





, 

ahol I az elektrolitoldat ionerőssége, 

  a hidratált ion átmérője (pm). 

Az egyenlet 0.1 M -nál kisebb ionerősségek esetében alkalmazható. 

Az ionerősség az elektrolitoldat, ionok töltésével súlyozott, összionkoncentrációját adja meg a 

következő összefüggés szerint:  

I c z 
1

2
i

i
i

2

, 

ahol  az oldat összes ionjára vonatkozik. 

A hidratált ion átmérője megtalálható különböző adatbázisokban, néhány ionra vonatkozó értékét az 

2.2.2.1. táblázatban foglaltuk össze. 

Ion  , pm Ionerősség 

0.001 0.005 0.01 0.05 0.1 

H
+

 900 0.967 0.933 0.914 0.86 0.83 

Li
+

 600 0.965 0.930 0.909 0.845 0.81 

Na
+

, IO
3

-

, HCO
3

-

, HSO
3

-

, H
2
PO

4

-

, H
2
AsO

4

-

 400 0.964 0.927 0.901 0.815 0.77 

K
+

, Rb
+

, Cs
+

, Tl
+

, Ag
+

, NH
4

+

, OH
-

, F
-

, 

SCN
-

, HS
-

, ClO
4

-

, BrO
3

-

, IO
4

-

, MnO
4

-

, Cl
-

,Br
-

,I
-

, CN-, NO
3

-

 

300 0.964 0.925 0.899 0.805 0.755 

Mg
2+

 Be
2+

 800 0.872 0.755 0.69 0.52 0.45 

Ca
2+

, Cu
2+

, Zn
2+

, Sn
2+

, Mn
2+

, Fe
2+

, Ni
2+

, 

Co
2+

 

600 0.870 0.749 0.675 0.485 0.405 

Sr
2+

, Ba
2+

, Ra
2+

, Cd
2+

, Pb
2+

, Hg
2+

, S
2-

, 

CO
3

2-

, SO
3

2-

 

500 0.868 0.744 0.67 0.465 0.38 

Hg
2

2+

, SO
4

2-

, S
2
O

3

2-

, CrO
4

2-

, HPO
4

2-

 400 0.867 0.740 0.660 0.445 0.355 

Al
3+

, Fe
3+

, Cr
3+

, Ce
3+

, La
3+

 900 0.738 0.54 0.445 0.245 0.18 

PO
4

3-

, Fe(CN)
6

3-

 400 0.725 0.505 0.395 0.16 0.065 

Th
4+

, Zr
4+

, Ce
4+

, Sn
4+

 1100 0.588 0.35 0.255 0.1 0.065 

Fe(CN)
6

4-

 500 0.57 0.31 0.2 0.048 0.021 

2.2.2.1. táblázat. Kielland-féle táblázat. Néhány hidratált ion átmérője és ezekre számolt aktivitási 

együttható különböző ionerősségű oldatokban 
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A Kielland-féle táblázat egyrészt segítséget nyújt abban, hogy az aktivitási együtthatókat számítás 

nélkül tudjuk becsülni, másrészt kiválóan szemlélteti azokat a körülményeket, amikor az aktivitás és a 

koncentráció számottevően különbözik. Látszik, hogy az eltérés nő az ionerősség növekedésével és az 

eltérés annál nagyobb minél nagyobb az ion töltése. Egy vegyértékű ionok esetében 0.001 M-nál 

kisebb koncentrációk esetében az aktivitás már csak elhanyagolható mértékben tér el a koncentrációtól 

(=0,97), viszont négy vegyértékű ionok esetében még mindig csak körülbelül a fele a koncentrá-

ciónak (=0,6).  

A gyakorlatban az aktivitás-koncentráció átalakításnak nagyon korlátozott jelentősége van, mert a 

mintaoldat ionerőssége legtöbb esetben nem ismert. A Debye–Hückel-egyenlet ismertetésének igazá-

ból az az elsődleges célja a jegyzetben, hogy az aktivitást meghatározó tényezőket és azok hatását 

szemléltesse. Jogosan felmerül akkor a kérdés, hogy akkor hogyan lehet koncentrációértékeket megha-

tározni potenciometriás módszerrel? Először is világosan kell lássuk, hogy az indirekt potenciometriás 

módszerek esetében nem szükséges ez a konverzió, mert a koncentrációt a mérőoldatfogyásból állapít-

juk meg, attól függetlenül, hogy az indikátorelektród potenciálválaszát az aktivitás határozza meg. 

Szintén nem szükséges a konverzió a pH-mérésnél, hiszen a pH a hidrogénion aktivitásának (nem 

koncentrációjának) negatív logaritmusa. A többi, direkt potenciometriás módszer esetében a gyakor-

latban a mintaoldathoz (és kalibrációs oldatokhoz) nagy koncentrációjú elektrolitoldatot adagolunk. Ez 

az elektrolitoldat ún. ionerősség beállító puffer (TISAB-total ionic strength adjusting buffer) értelem-

szerűen nem tartalmazhat zavaró ionokat az adott komponens meghatározása tekintetében, és mind-

emellett az ionerőssége mellett a minta (kalibráló oldat) ionerőssége elhanyagolható kell legyen:  

min minTISAB taoldat taoldat TISAB TISABI I I I I I     . 

Ebben az esetben a kalibrációt és a mérést ugyanazon, állandó ionerősségű oldatokban végezzük és ez 

a Debye–Hückel-egyenlet alapján azt jelenti, hogy aktivitási együttható állandó. Ily módon, mint azt 

később bemutatjuk, a mérőcella konstans potenciál tagjába olvasztható. 

A nagy ionerősségű mintaoldatok esetében az ionerősség beállító puffer nem igazán alkalmazható, 

mert nem teljesül az a feltétel, hogy minTISAB taoldatI I . Ebben az esetben, amennyiben nem a 

mérendő komponens határozza meg a mintaoldat ionerősségét, a standard addíció alkalmazása lehet az 

egyik megoldás, hogy a mérendő komponens koncentrációját meghatározzuk. A standard addíció 

során a mérendő ion ismert térfogatú és koncentrációjú oldatát adagoljuk a mintaoldathoz és könnyen 

belátható, hogy ha nem a mérendő ion határozza meg a mintaoldat ionerősségét, akkor az adagolás 

után nem változik számottevően az ionerősség. 

2.3. REFERENCIAELEKTRÓD (VONATKOZÁSI ELEKTRÓD) 

Referenciaelektródnak nevezzük a potenciometriás mérőcellák azon elektródját, amelynek potenciálja 

a mérendő mintaoldat összetételétől független és állandó. Ehhez a konstans elektródpotenciálhoz ké-

pest tudjuk meghatározni az indikátor elektród potenciálját. Ha mindkét elektród potenciálja változna a 

mintaösszetétel függvényében, akkor a mért cellafeszültséget nem tudnánk egy adott komponens 

aktivitásának meghatározására alkalmazni.  

Mivel egy elektród potenciálját mindig csak egy másik elektródhoz képest lehet meghatározni, 

szükséges a potenciál skála nullapontjának konvenció szerinti meghatározása. Ez konvenció szerint 

megfelel a standard hidrogénelektród (SHE) elektródpotenciáljának. A standard hidrogénelektród egy 

platinázott platina (Pt/Pt) elektród, amely egységnyi aktivitású oxónium- (H3O
+) iont tartalmazó 

oldatba merül 25 oC hőmérsékleten. Az oldatba hidrogéngázt buborékoltatunk 105 Pa nyomással, 

amely az egységnyi hidrogéngáz aktivitásnak felel meg ( 2
| ( , 1) | ( , 1)Pt H g a H aq a  ). 

A standard hidrogénelektród segítségével meghatározható egy adott elektród elektródpotenciálja, ami 

megfelel a vizsgált elektródból és (standard hidrogénelektródból épített galváncella elektromotoros 

erejének (gyakorlatilag nulla áram mellett mért cellafeszültségnek). Magától adódik, hogy a standard 

hidrogénelektródot alkalmazzuk vonatkozási elektródként, de mivel használata kísérletileg rendkívül 

nehézkes, ezért a gyakorlatban az ezüst/ezüst-klorid és a telített kalomel referenciaelektródok terjed-
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tek el. Mindkét elektród egy másodfajú elektród, azaz a fém saját rosszul oldódó sójával telített 

elektrolitba merül, és az elektrolit feleslegben tartalmazza a rosszul oldódó só anionját is.  

2.3.1. Ezüst/ezüst-klorid referenciaelektród 

Az ezüst/ezüst-klorid elektród esetében egy ezüst-klorid csapadékréteggel bevont ezüsthuzal merül 

KCl-oldatba. Az ezüst-klorid bevonatot elektrolitikusan (az ezüst szálra pozitív feszültséget 

kapcsolunk egy kloridion tartalmú oldatban) vagy az ezüsthuzal ezüst-klorid olvadékba való 

mártásával állítják elő. A KCl-oldat leggyakrabban 1 vagy 3 M koncentrációjú, de mindenképpen 

tömény oldat. A referenciaelektród felépítését a 2.3.1.1. ábra mutatja be. 

 

 

2.3.1.1. ábra. Ezüst/ezüst-klorid és kettős sóhídas ezüst/ezüst-klorid referenciaelektród 

 

Az üvegből vagy műanyagból készült elektródtest tartalmazza a KCl-oldatot és az ebbe merülő 

Ag/AgCl elektródot. Az elektród porózus membránon (diafragmán) keresztül érintkezik a mintaoldat-

tal. A diafragma a referenciaelektród belső oldatát választja el a mintaoldattól, meggátolva ezek keve-

redését. Ugyanakkor az oldat által átnedvesítve átjárható az ionok számára és ez biztosítja az elektro-

mos kapcsolatot az elektród és a mintaoldat között. Tulajdonképpen a porózus membrán egy sóhíd, 

hiszen a galváncellák fordított U alakú sóhídjának feladatát látja el, azaz a két félcella közötti elektro-

mos kapcsolatot biztosítja (ionvezető) és mindemellett meggátolja a két elektrolitoldat keveredését. A 

sóhíd oldata megegyezik a referenciaelektród belső oldatával. 

Ha megvizsgáljuk a referenciaelektród felépítését, hogy az elektródpotenciált meghatározó kémiai 

folyamatot azonosítsuk, akkor egyértelmű, hogy az ezüst két különböző oxidációs állapotban fordul 

elő: Ag0 (ezüsthuzal) és Ag+ (AgCl-csapadék). Ez arra utal, hogy az elektródpotenciált az Ag/Ag+ 

redox rendszer egyensúlya határozza meg a következő reakció szerint:  

( ) ( )Ag aq e Ag s   . 

Az elektródreakció potenciálját kifejezzük a Nernst-egyenlettel, és figyelembe vesszük, hogy az 

elektronszám-változás a félreakcióban z= 1, illetve hogy tiszta szilárd állapotú anyagok aktivitása 1  

( 1Aga  ).  
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AgAgAgAg

Ag

AgAg
a

F

RT
E

a

a

zF

RT
EE lnln 0

/

0

/
, 

ahol 
0

/ AgAg
E  a megfelelő elektrokémiai egyensúly standard elektród potenciálja, 

R az egyetemes gázállandó (8,314 J/mol × K), 

T az abszolút hőmérséklet (K), 

F a Faraday-állandó (96485 C/mol). 

 

Az  ezüstionok  aktivitását  az  AgCl-csapadék  oldódása  határozza meg az oldhatósági szorzat alapján  

(
AgCl Cl Ag

L a a   , 
10 1,77  10 ,  25  CAgClL    ). Az oldhatósági szorzat képletéből kifejezve az 

Ag+-aktivitást és behelyettesítve a Nernst-egyenletbe olyan összefüggéshez jutunk, amely szerint adott 

hőmérsékleten a referenciaelektród elektródpotenciálja kizárólag a Cl--aktivitás függvénye. 

0 0

/ /
ln ln ln

AgCl

AgClAg Ag Ag Ag Cl

Cl

LRT RT RT
E E E L a

F a F F
  



    

.

 

Az első két tag összege tulajdonképpen 
0

/ AgClAg
E . Számszerűsítve V799,00

/


AgAg
E , 

10 )
8,314 298,15

ln ln(1,77 10 0,577V
96488AgCl

RT
L

F


    , összegük pedig 0,222 V, amely megegyezik 

0
/ AgClAg

E  értékével. Tehát az elektródpotenciál a következő formában is felírható:  

0

/ lnAg AgCl Cl

RT
E E a

F
 
.
 

A fenti egyenletnek megfelelő elektródreakció viszont: 

)()()( aqClsAgesAgCl   , 

azaz az elektródpotenciál ekvivalens módon leírható mindkét kémiai reakcióval. 

 

A referenciaelektród potenciáljának változatlan értéken való tartásához biztosítani kell, hogy az 

Ag/AgCl elektróddal érintkező belső oldatban a Cl--aktivitása állandó legyen. Könnyen belátható, 

hogy a belső oldat Cl--aktivitását elsődlegesen a diafragmán keresztüli anyagtranszport változtathatja 

meg. Ez az anyagtranszport megvalósulhat az ionok diffúziója által, vagy hidrosztatikus nyomás-

különbség hatására. Az utóbbi esetben lényeges, hogy elkerüljük a belső oldat elszennyeződését és 

ezért a referenciaelektródot csak olyan mértékben helyezzük a mintaoldatba, hogy a belső oldat szintje 

a mintaoldat szintjénél magasabban legyen. Ezáltal a szintkülönbségnek megfelelő hidrosztatikus 

nyomás hatására, a belső oldat kifele áramlik és hatékonyan védi a belső oldatot az elszennyezéstől. 

Ugyanakkor ideálisan a kifolyás nagyon kismértékű kell legyen, hogy éppen csak meggátolja a belső 

oldat elszennyeződését, de ne változtassa meg számottevően a mintaoldat összetételét. A porózus 

membrán anyagának megválasztása meghatározó az anyagtranszport mértékére nézve. Többféle 

konstrukciójú és többfajta anyagból készült diafragmájú referenciaelektród van forgalomban. 

Használnak szinterelt üveget, porózus kerámia- és teflonszűrőket, csiszolatos üvegfelületek érintkezési 

felületét, kisméretű réseket, illetve üveg- vagy fémszál kötegeket. Tipikusan a porózus kerámia 

szűrőkön keresztül a legkisebb a belső oldat kiáramlása (10–100 μl/ nap) és a csiszolatos felületek 

esetében a legnagyobb (akár ml/nap). Az utóbbi esetben a számottevő belső oldatveszteség miatt a 

referenciaelektródok belső oldatát rendszeresen pótolni kell, az erre a célra kialakított nyíláson 

keresztül (lásd 2.3.1.1. ábra). 
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2.3.2. Telített kalomel referenciaelektród 

A telített kalomelelektród szintén másodfajú elektród, amely a következő elektródreakción alapul 
 

 
                                  . A telített kalomelelektród (SCE, saturated calomel 

electrode) esetében, mint ahogy erre a neve is utal, a belső oldat telített KCl-oldat (szilárd fel nem 

oldódott KCl sókristályokat tartalmaz). A referenciaelektród felépítését az 2.3.2.1. ábra mutatja be. Az 

elektódpotenciál az ezüst/ezüst-klorid elektród analógiájára a belső oldat kloridion aktivitása határozza 

meg (
0

/ 2 2
ln

Hg Hg Cl Cl

RT
E E a

F


  ). A telített KCl-oldat alkalmazásának az előnye, hogy a belső oldat 

párolgása esetében sem változik a kloridion aktivitása, másrészről viszont növeli az elektródpotenciál 

hőmérsékletérzékenységet, hiszen a KCl oldékonysága hőmérsékletfüggő. A telített kalomelelektród 

potenciálja 25 ºC-on 0,241 V. 

 

2.3.2.1. ábra. Telített kalomelelektród felépítése 

2.3.3. Diffúziós potenciál 

A referenciaelektródok sóhídja két különböző összetételű oldatot választ el egymástól és az ilyen 

folyadék|folyadék határfelületeknél számolni kell újabb potenciáltaggal, melyet a kialakulásának 

eredetére utalva diffúziós potenciálnak (ED) nevezünk. 

 
2.3.3.1. ábra. A diffúziós potenciál kialakulásának szemléltetése 

folyadék|folyadék határfelületen 
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A diffúziós potenciál kialakulásának megértése céljából képzeljünk el két egymással érintkező oldatot, 

legyen ez egy sósavoldat és ioncserélt víz, oly módon, hogy a két oldat keveredése gátolt, azaz pl. egy 

porózus membrán által jól definiált, az ionok számára szabadon átjárható határfelület alakul ki 

(2.3.3.1. ábra). Nyilván a két oldat érintkezése után a H+- és Cl--ionok a sósavoldatból az ioncserélt víz 

fázisába diffundálnak. Ugyanakkor, a H+ sokkal gyorsabban diffundál, mint a Cl- és ezáltal a vízben 

egy oxóniumionokban „gazdagabb” réteg alakul ki, hátrahagyva egy kloridionokban
 
„gazdag” réteget. 

Az elektromos töltés szempontjából ez azt jelenti, hogy a vizes fázis pozitív, míg a sósavoldat negatív 

töltéstöbblettel fog rendelkezni a két oldat határfelületén, azaz potenciálkülönbség fog kialakulni 

(2.3.3.1. ábra). A továbbiakban ez a potenciálkülönbség a H+ transzportot lassítja, viszont a Cl- 

transzportot gyorsítja és nagyon gyorsan beáll az egyensúlyi állapot, amelyet követően már egyenlő 

mennyiségű H+ és Cl- kerül a vizes fázisba. Tehát amellett, hogy a két ion folyamatosan diffundál a 

vizes fázisba, egyensúly alakul ki a különböző mobilitású ionok diffúziója okozta töltésszeparáció és 

az így generált diffúziós potenciál ellentétes hatása között. A fenti példa egyszerű esetet mutatott be, 

ahol gyakorlatilag csak egyik oldat ionjai diffundálnak a másikba. A gyakorlatban azonban mindkét 

oldatból a nagyobb koncentrációban levő ionok átdiffundálhatnak a másik oldatba, azaz a diffúziós 

potenciál kialakulásához mindkét oldat ionjai hozzájárulnak. A diffúziós potenciál értékét a 

Henderson-egyenlettel lehet kiszámítani: 
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ahol R az univerzális gázállandó, 

T az abszolút hőmérséklet, 

F a Faraday-állandó, 

zi az i ion töltésszáma, 

ui az i ion mozgékonysága, 
'

ic és "

ic  az i ion koncentrációja a mintaoldatban, illetve a referenciaelektród sóhídjában. 

Ion Mobilitás [m
2
/ s V] 

H
+ 36,30 × 10-8 

OH
- 20,50 × 10-8 

SO4
2- 8,27 × 10-8 

Cl
- 7,91 × 10-8 

K
+
 7,62 × 10-8 

NH4
+ 7,61 × 10-8 

NO3
- 7,40 × 10-8 

Ca
2+ 6,12 × 10-8 

Na
+ 5,19 × 10-8 

CH3COO
- 4,24 × 10-8 

Li
+ 4,01 × 10-8 

2.3.3.1. táblázat. Néhány ion mobilitása 

Az előbbiek alapján ha azt akarjuk, hogy a referenciaelektród potenciálja a mintaoldattól független 

legyen, akkor nemcsak azt kell biztosítani, hogy a Cl- aktivitás állandó legyen a belső oldatban, hanem 

azt is, hogy a referenciaelektród sóhídja és a mintaoldat határfelületén kialakuló diffúziós potenciál is 

állandó legyen, és lehetőleg elhanyagolhatóan kis értékű. A gyakorlatban a cellafeszültséget nem 

tudjuk a Henderson-egyenlettel számított diffúziós potenciál értékével korrigálni, ugyanis a mintaoldat 

összetétele általában nem ismert. Ennek megfelelően a diffúziós potenciált a belső oldat megfelelő 

kiválasztásával tudjuk minimálni, olyan só oldatát használva, amelynek ellenionjai minél közelebbi 

mobilitással rendelkeznek. A 2.3.3.1. táblázat alapján látszik, hogy ez az oka, hogy a klorid 

ellenionjaként K+-iont választunk a belső oldatba, amely gyakorlatilag a kloridionnal megegyező 

mobilitással rendelkezik, és nem a jóval kézenfekvőbb nátrium sóját, ugyanis a Na+- és a Cl--ionok 

mobilitása között közel másfélszeres különbség van.  
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A diffúziós potenciált azonban nemcsak a belső, hanem a mintaoldat összetétele is befolyásolja, amely 

a referenciaelektród potenciálállandósága biztosításának legnehezebb része. Tekintettel, hogy a 

diffúziós potenciált a két folyadék közül a nagyobbik koncentrációjú fogja elsődlegesen meghatározni, 

úgy próbáljuk a mintaoldat diffúziós potenciált befolyásoló hatását minimálni, hogy nagyon tömény 

belső oldatot használunk a referenciaelektródban, ideálisan a minta ionerősségének legalább 

tízszeresét.  

A 2.3.3.2. táblázat szemlélteti a sóhíd és a mintaoldat összetételének hatását a diffúziós potenciálra. Jól 

látható, hogy mennyire fontos a diffúziós potenciál minimálása érdekében, hogy a sóhídat (belső 

oldat) képező elektrolit koncentrációja nagy legyen, illetve az ellenionok mobilitása egyező legyen.  

 

Folyadék|folyadék határfelület ED (mV) 

0,1 M KCl|0,1 M NaCl 6,4 

3 M KCl|1 M NaCl  

3 M KCl|0,1 M NaCl 

2,2 

-0,13 

0,1 M KCl|0.1 M HCl –27 

3M KCl|0.1 M HCl -4,5 

2.3.3.2. táblázat. Különböző folyadék|folyadék határfelületen kialakult diffúziós potenciál 

Ugyanakkor az is belátható, hogy még megfelelő sóhíd kiválasztásakor is van valamennyi bizonyta-

lanság a diffúziós potenciál értékében, amikor nagy koncentrációjú és nagyon eltérő mobilitású ellen-

ionokat tartalmaz a minta. 

2.3.4. Kettős sóhídas referenciaelektród 

A referenciaelektród belső oldatának kiáramlása zavarhatja a potenciometriás mérést, például akkor ha: 

 kis koncentrációban K+- vagy Cl--ionokat akarunk meghatározni,  

 a belső oldat bármelyik ionja reagál a mérendő komponenssel,  

 a belső és mintaoldat elegyedése során csapadék keletkezik, amely a diafragma pórusaiba 

kiválva ezeket eltömíti. 

Ezekben az esetekben kettős sóhídas referenciaelektródot alkalmazunk, amelyek felépítését a 2.3.1.1. 

ábra mutatja be. Tekintettel, hogy az elektródpotenciál és a diffúziós potenciál állandó értéken való 

tartása miatt a KCl belső oldatot nem lehet lecserélni, a kettős sóhídas referenciaelektród egy 

megfelelő köztes oldat (külső oldat) beiktatásával kerüli el a belső és a mintaoldat elegyedéséből 

származó problémákat. A kettős sóhíd elnevezést az indokolja, hogy így két sóhíd alakul ki: egy a 

belső és külső oldat között, illetve egy másik a külső oldat és a mintaoldat között. A belső oldat marad 

a tömény KCl-oldat, míg a külső oldat tetszőlegesen megválasztható azzal a feltétellel, hogy az 

ellenionok mobilitása jó egyezést mutasson és a koncentrációjuk nagyobb legyen a mintaoldat 

ionerősségénél. Külső oldatként általában lítium-acetátot, kálium-nitrátot vagy ammónium-nitrátot 

alkalmazunk, amely sók ellenionjainak a mobilitása jó megközelítéssel egyező (2.3.3.1. táblázat). 

2.4. INDIKÁTORELEKTRÓDOK 

2.4.1. Potenciometriás indikátor elektródok osztályozása 

A potenciometriás indikátorelektród a mérendő komponens aktivitását (koncentrációját) azok logarit-

musával arányos potenciáljel kialakulásán keresztül jelzi. Az analitikai meghatározásokra alkalmazott 

indikátorelektródok alapvetően két csoportba oszthatóak: az elektroncsere-egyensúly alapján és a 

fázishatár-egyensúly (ioncsere-egyensúly) alapján működő indikátorelektródok. Emellett a potencio-

metriás elektródok további szelektív membránok alkalmazásával közvetett módon alkalmassá tehetők 

különböző oldott gázok és enzimreakciókban részt vevő komponensek meghatározására. 


