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67-69. ОДРЕЂИВАЊЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ РАСТВОРА ХЛОРОВОДОНИЧНЕ КИСЕЛИНЕ 

ПОТЕНЦИОМЕТРИЈСКОМ ТИТРАЦИЈОМ 

 

Потенциометријска титрација је титрација чија се тачка еквиваленције одређује 

праћењем промене потенцијала индикаторске електроде. Електродни потенцијал 

индикаторске електроде зависи од концентрације испитиваног раствора. 

 

При потенциометријској титрацији неутрализационих система, примењују се исте 

индикаторске електроде које се примењују при рН мерењима, а нарочито стаклена 

електрода. Потенцијал стаклене електроде зависи од моларне концентрације јона 

водоника, односно рН раствора: 

 

HS clog059,0KE  

Додатак титрационог средства изазива промену рН вредности испитиваног раствора, 

што се користи при одређивању тачке еквиваленције. Потенциометријска титрација 

чија се тачка еквиваленције одређује праћењем промене рН вредности назива се 

пехаметријска титрација. Стаклена електрода се користи у склопу рН-метара у спрегу 

са засићеном Каломеловом електродом. Новији типови рН-метара снабдевени су 

комбинованом електродом. која је веома погодна за титрације. Промене рН-раствора 

током титрације нису пропорционалне додатку титрационог средства, рН се мења 

нагло тек пред тачком еквиваленције. Облик титрационих кривих дат је на слици 38.1. 

 

  
 

Слика 38.1. Промена рН у току потенциометријске титрације 

хлороводоничне киселине 

 

Делови апаратуре и реагенси су следећи: 

 рН-метар са електродама; 

 магнетна мешалица; 

 чаша (висока форма) од 250 сm3; 

 бирета од 25 сm3; 

 испитивани раствор (с = 0,1 mol/dm3 НСl); 

 титрационо средство (с = 0,1 mol/dm3 NаОН). 
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Најпре се калибрише рН метар, и то на исти начин као и при мерењу рН-вредности. 

 

У чашу од 250 сm3 сипа се раствор киселине, који треба титрисати и на дно чаше спусти 

се обртно тело магнетне мешалице. Чаша се постави на мешалицу, ова се пусти у погон 

и подеси се број обратаја тако да се оствари мирно мешање раствора. У раствор се 

уроне електроде до висине на којој су безбедне од удара мешалице и очита се рН 

вредност. Затим се из исте бирете додаје по 1 сm3; титрационог средства и после 

сваког додавања очита се рН вредност. Титрација се прекида кад рН достигне готово 

константну вредност. 

 

Табела 38.1. - Подаци за одређивање концентрације испитиваног раствора 

VNaOH (cm3) pH ΔpH ΔpH/ΔV 

 

 

 

 

   

 

 

Вредности из табеле користе се за цртање интегралног дијаграма рН=f(V) и 

диференцијалног ΔpH/ΔV= f(V) 

 

Тачка еквиваленције тачније се одређује с диференцијалне криве. Максимум на тој 

кривој показује тачку еквиваленције. Маса испитиване супстанце (m) у милиграмима 

израчунава се применом једначине: 

MVcm TE   

где је: 

 с - концентрација стандардног раствора базе (mol/dm3), 

 VTE - запремина титрационог средства која одговара тачки еквиваленције (cm3), 

 М- моларна маса хлороводоничне киселине (g/mol). 

 

 

 

 

 

 

 


