2. MENNYISÉGI ANALÍZIS II.
2.3. Oxidációs és redukciós
titrálási módszerek

Oxidáció-redukció
• Oxidációnak nevezzük azokat a folyamatokat,
amelyek során valamely ion, vagy atom
elektronokat veszít, vagyis pozitív töltéseinek
száma nő.
• Redukciós folyamatoknak nevezzük azokat a
folyamatokat, amelyekben valamelyik ion vagy
atom elektronokat vesz fel, vagyis pozitív
töltéseinek száma csökken.
• Minden oxidáció redukcióval kapcsolatos; ha egy atom,
vagy ion elektronokat ad le (oxidálódik), az
elektront egy másik atomnak, vagy ionnak
szükségképpen fel kell vennie (redukálódnia kell).

• Egy atom, vagy ion oxidálhatóságának, illetve
redukálhatóságának
mértéke
annak
elektronaffinitása.
− Minél

nagyobb egy atom vagy ion elektronaffinitása,
annál könnyebben egyesül az elektronnal, vagyis
annál könnyebben redukálható.

− Minél

lazábban van megkötve az elektron az illető
atomban, vagy ionban, annál könnyebben le tudja
azt adni, vagyis annál könnyebben oxidálódik.

− Pl.:

vasdarabot Cu2+-ionokat tartalmazó oldatba mártunk,
a vas felületére fém-réz válik ki, közben a vas Fe2+ionok alakjában oldatba megy:
2 e−
Fe

+

Cu2+ = Fe2+ + Cu

−A

fém-vas oxidálódik, míg a Cu2+-ionok redukálódnak.

−A

folyamatot két részfolyamatra bonthatjuk:
Fe = Fe2+ + 2 e− elektronleadás (oxidáció)
Cu2+ + 2 e− = Cu

elektronfelvétel (redukció)

Redoxindikátorok
• Az oxidációs-redukciós titrálásoknál is fontos, hogy
a titrálás végpontját pontosan meg tudjuk
állapítani.
• Ezért alkalmazzák oxidimetriás mérőoldatnak a
KMnO4-ot (permanganometria) és a KI-os I2oldatot (jodometria), redukálószernek pedig a KI
megsavanyított oldatát.
• A KMnO4 kis fölöslege könnyen fölismerhető
intenzív
színéről, míg az elemi I2 keményítőoldattal könnyen jelezhető.

• Más oxidáló és redukáló anyagokkal a
meghatározást
gyakran
közvetett
módon
végezzük, vagyis a kémszert fölöslegben
alkalmazzuk, és a fölösleget jodometriásan vagy
permanganometriásan visszamérjük.
• Ismerünk azonban olyan redoxindikátorokat is,
melyeknek színátcsapása határozott redoxpotenciálnál következik be, anélkül, hogy
valamelyik kémszerre specifikus lenne.

• A KMnO4 láthatósági határa:
− Ha

valamilyen színtelen oldatot 0,1 M KMnO4-oldattal
titrálunk, a mérőoldat fölöslegét akkor vesszük észre,
ha 100 cm3 folyadékra számítva 0,02 cm3 0,1 M
KMnO4-tal titrálunk.

− Ez

még éppen a büretta leolvasási hibájával azonos
nagyságrendű, és így elhanyagolható.

− Ha

a titrálást nagyobb térfogatban vagy hígabb
mérőoldattal végezzük, az indikátorhibát meg kell
állapítanunk.

−A

megtitrált oldattal egyező térfogatú desztillált vízhez
annyi KMnO4-mérőoldatot adunk, hogy színe a
megtitrált oldat színével megegyezzék. E mérőoldatmennyiséget a fogyásból levonjuk.

Permanganometria

• A KMnO4 erősen savanyú közegben erélyesen oxidál,
közben mangán(II)-sóvá redukálódik.


• Az MnO 4 -ion öt elektront vesz fel, miközben
a
benne levő VII-vegyértékű mangán II-vegyértékűvé
redukálódik.
• A két molekulatömegnyi KMnO4 öt oxigént fordít
oxidációra:

2 KMnO4  3 H2SO 4  K 2SO 4  2 MnSO4  3 H2O  5 O
• Ionegyenletként:

MnO 4  8 H   5 e -  Mn2   4 H2 O

• Redoxpotenciálja erősen kénsavas oldatban:
o = +1,52 V
• A reakció lényege tehát:
Mn7+ + 5 e− = Mn2+
• A reakcióegyenletekből látható, hogy a permanganát
oxidáló hatása nagymértékben függ az oldat [H+]-tól.

• Gyengén savanyú, vagy gyengén lúgos közegben a
KMnO4 csak három oxigént fordít oxidációra:

2 KMnO 4  H2O  2 MnO 2  3 O  2 KOH
• Ionegyenletben:
MnO 4  4 H   3 e   MnO 2  2 H 2 O

Mn

7

-

 3 e  Mn

4

• Ha azt akarjuk, hogy a reakció egyértelműen folyjék
le, nagy savfölöslegről kell gondoskodnunk.
• Külön indikátort nem kell használnunk, mert a
mérőoldat csekély fölöslege is felismerhető az
oldat gyenge ibolyaszínéről.

Jodometria

• A jodometria sokoldalúsága egyrészt az elemi jód
oxidáló hatásán, másrészt a jodidion redukáló
képességén alapszik.
• Redukáló anyagok az elemi jódnak elektronokat adnak
át, miközben jodidionok keletkeznek:
I2 + 2 e −  2 I−

• Erősen oxidáló anyagok semleges, vagy savanyú
közegben a jodidionoktól elektronokat vonnak el,
és elemi jódot tesznek szabaddá:
2 I−  I2 + 2 e −

•A

jódnak
jodidionná
való
átalakulása
tehát
megfordítható folyamat és így a két egyenlet
összevonható:
I2 + 2 e −

2 I−

• A jodidjód rendszer egyensúlyának eltolódása a
reakcióban részt vevő anyagok redoxpotenciáljától
függ.
• A jodidjód rendszer redoxpotenciálja (+0,62 V)
körülbelül középre esik, és független az oldat
hidrogénion-koncentrációjától.
• Az ennél nagyobb redoxpotenciálú anyagok tehát
jodidion-tartalmú oldatból jódot tesznek szabaddá.
• A kisebb redoxpotenciálú anyagok pedig az elemi
jódot színtelen jodidionná redukálják.
• Ha a reakció kvantitatív és elég gyors, a szabaddá tett
jód mennyiségéből, ill. az anyag jódfogyasztásából
megállapítható annak mennyisége.

Jodimetria
• A jodometriás módszereket tehát két csoportba
oszthatjuk:
• Redukáló (a jódjodid rendszernél kisebb
redoxpotenciálú) anyagokat ismert titerű
jódoldattal titrálunk (jodimetria).
−

Az eredetileg barna színű jódoldat (mely a jód
oldatban tartására KI-ot is tartalmaz) a titrálás
folyamán elszíntelenedik.

−

A reakció végpontját arról ismerhetjük fel, hogy a
mérőoldat kis feleslegétől az oldat borsárga színű
lesz.

−

A
végpont
észlelését
érzékenyebbé tehetjük.

keményítőindikátorral

Jodometria
• Oxidáló (a jódjodid rendszernél nagyobb
redoxpotenciálú) anyagokat úgy határozhatunk
meg, hogy KI-ot, vagy NaI-ot adunk hozzá.
−

Ekkor az oxidáló anyaggal ekvivalens mennyiségű jód
válik szabaddá.

−

Ezt valamilyen alkalmas redukálószer pontosan
beállított oldatával megtitráljuk (jodometria).

−

Az oldatban levő elemi jód meghatározására a
nátrium-tioszulfát oldatát használjuk.

• A nátrium-tioszulfát (Na2S2O3) semleges, vagy
savanyú közegben a következő egyenlet szerint
hat a jódra:
2 Na2S2O3 + I2 = 2 NaI + Na2S4O6

• A jód a tiokénsavat tetrationsavvá oxidálja.
• A jódnak az egyenlet szerinti redukciója csak
semleges, vagy gyengén savanyú közegben
megy végbe kvantitatíve.
• Savas közegben a tioszulfátionon oxidáló anyagokra
rendkívül érzékeny SH-csoport alakul ki, mely a
I2-nak könnyen átadja hidrogénjét, és a keletkező
szabad gyökök párosával egyesülnek tetrationátionokká.
• A

különben
irreverzíbilis
folyamat
redoxpotenciálja pH = 2–10 között:
o = +0,25 V.

standard

• Ha a titrálandó jódoldat többé-kevésbé lúgos, úgy a jód
egy része hipojodit alakjában van jelen az oldatban:

I2  OH   I   H   OI 
• A hipojodit oxigénje azonban a tiokénsavat már nem
tetrationsavvá, hanem kénsavvá oxidálja:

S 2 O 32   4 OI   H 2 O  2 SO 24   4 I   2 H 
• Lúgos közegben a jód sokkal kevesebb Na2S2O3-ot
fogyaszt, mint semleges vagy savanyú közegben.

• Ha jódoldatot tioszulfáttal akarunk titrálni, ügyelnünk
kell arra, hogy az oldat pH-ja bizonyos maximális
értéknél ne legyen nagyobb.

• E maximális pH-értékek különböző koncentrációjú
jódoldatokban a következők:
−

0,1 M I2 oldatban

pH max. = 7,6

−

0,01 M I2 oldatban

pH max. = 6,5

−

0,001 M I2 oldatban pH max. = 5,0

• Ha a titrálást fordítva végezzük, vagyis lúgos
Na2S2O3-oldatot titrálunk jódoldattal, úgy a
Na2S2O3-oldatban levő OH-ionok zavaró hatása
nem érvényesül.
• A Na2S2O3 + I2 reakció sebessége nagyobb, mint a
I2 + OH reakcióé.

• Ha jodometriás titrálás után a tioszulfáttal megtitrált
oldatot további analízisre akarjuk felhasználni,
úgy tekintetbe kell venni, hogy az oldatban levő
tetrationát bomlékony.
• A bomlás termékei szintén fogyasztanak jódot.
• A titrálások végpontját a jódoldat színének eltűnése
jelzi.
• 0,1 M vagy ennél töményebb oldatban e szín eltűnése
elég élesen észlelhető.
• Hígabb vagy színes oldatban célszerű keményítőt
használni indikátorul.

Jodometriás indikátorok
• A jodometriás titrálások végpontja felismerhető a jód
színének első fellépéséről, vagy eltűnéséről.
• A jodometriás titrálásokban szereplő jódoldat elemi jód
mellett KI-ot is tartalmaz, és így az oldatban
mindig keletkezik komplex trijodidion, mely
intenzív barna színű.
I2 + KI

KI3

• Az 5·105 M KI-os I2-oldat is észrevehetően sárga, és
így 0,05 M vagy ennél töményebb oldatokkal való
dolgozás esetén a reakció végpontja külön
indikátor nélkül is észlelhető.

• Ha hígabb, vagy színes oldatban titrálunk, úgy célszerű
keményítőoldatot használni indikátorul.
• Az elemi jód a keményítővel intenzív kék színeződést
ad, ami még igen híg oldatban is észrevehető.
• Így még l05 M koncentrációban is felismerhető a jód.
• A jódkeményítő láthatósági határa jóval nagyobb, mint
az elemi jódé.
• A gyakorlat szempontjából rendkívül fontos, hogy a
jódkeményítős reakció érzékenysége csak jodidionok
jelenlétében és hideg oldatban nagy.
• Jodidmentes, vagy meleg oldatban a keményítő nem
használható indikátornak.
• Legmegfelelőbb, ha az oldat 4·105 M jodidionokra
nézve.

• Erős savak (HCl, H2SO4) és semleges sók az
érzékenységet növelik.
• A vízben oldható szerves vegyületek nagy része
(alkohol, glicerin, cukor) az érzékenységet
csökkenti.
• Már 20% metil-, vagy etil-alkohol jelenlétében a KI-os
jód saját színe élénkebb, mint a jódkeményítőé.
• A keményítőt csak a titrálás végén adjuk az oldathoz,
akkor, amikor már a jód sárga színe alig
észrevehető.
• Töményebb jódoldat a keményítőt kicsapja.

Keményítőoldat készítése
• A

penészcsírák
elszaporodása
miatt
a
keményítőindikátort vagy frissen kell készíteni, vagy
konzerválószerrel (szalicilsav) kell tartóssá tenni.

• A

késhegynyi (0,020,04 g) finoman elporított
burgonyakeményítőt kémcsőben 35 cm3 vízzel
alaposan összerázzuk, hogy tejszerű folyadék álljon
elő.

• Másik kémcsőbe
felforraljuk.

kétharmadáig

vizet

teszünk

és

• A keményítőtejet gyors mozdulattal a forró vízhez öntjük,
és az oldatot még egyszer felforraljuk.
• A

keményítő
kitisztul.

eközben

elcsirizesedik

és

az

oldat

• A lehűlt oldatból egy titráláshoz 12 cm3-t használunk.

0,1 M Na2S2O3 mérőoldat
• Vizes oldatban a Na2S2O3 a következő egyenlet
szerint reagál az elemi jóddal:
2 Na2S2O3 + I2 = 2 NaI + Na2S4O6

• Egy atomtömegnyi mennyiségű jód a nátrium-tioszulfát
molekulatömegnyi mennyiségével reagál.
• A kristályvíztartalmú nátrium-tioszulfát 20 °C-on
2369% nedvesség mellett tömegét nem
változtatja,
és
összetétele
megfelel
a
sztöchiometrikusnak.
• A kereskedelemben analitikai célokra forgalomba
hozott nátrium-tioszulfát igen tiszta, illetve a
szennyezett készítmény többszöri átkristályosítással könnyen megtisztítható.

• Nem készíthető belőle egyszeri beméréssel pontos
mérőoldat, mert a desztillált vízben levő szénsav a
Na2S2O3-ból tiokénsavat tesz szabaddá, ami
ismert módon kénessavra és elemi kénre bomlik.
Na2S2O3 + H2CO3 = NaHCO3 + NaHSO3 + S
• Ezek szerint a tioszulfát hatóértékének növekednie
kellene, mivel a tioszulfátból keletkező biszulfit
molekulánként két jódot fogyaszt:
NaHSO3 + I2 + H2O = NaHSO4 + 2 HI

• Régebbi tioszulfátoldatoknál tapasztalhatjuk, hogy az
oldat hatóértéke kénkiválás közben csökken.
• Ennek oka, hogy a levegő CO2-ja által a fentiek
szerint szabaddá tett szulfit a levegő oxigénjének
hatására lassanként szulfáttá oxidálódik:
2 NaHSO3 + O2 = 2 NaHSO4
• A tioszulfátoldatban kénbacilusok szaporodhatnak el,
melyek a tioszulfátnak szulfittá való bomlását és a
szulfit oxidációját gyorsítják.
• A koncentrációváltozás részben kémiai, részben
bakteriológiai eredetű.

• A

kémiai
eredetű
bomlás
lassítható,
ha
megakadályozzuk az oldat gyors savanyodását.

• E célból kevés Na2CO3-ot adunk az oldathoz.
• A kénbaktériumok elszaporodását amil-alkohollal,
vagy izobutil-alkohollal lassítjuk.
• A koncentrációváltozás az első 814 napon jelentős,
később a jól konzervált oldat hónapokon
keresztül tartja összetételét.
• A 0,01 M oldat eltarthatósága jóval kisebb, ezért
nem készítünk nagyobb készletet belőle, hanem
használat előtt a 0,1 M oldatból készítjük
hígítással.

• Az oldat készítése:
−

A tioszulfát bemérését nem érdemes analitikai mérlegen
végezni.

−

Az oldat hatóértéke idővel csökken, ezért valamivel többet
mérünk be, mint a relatív molekulatömeg tizedrésze (kb.
25 g Na2S2O3 · 5 H2O-t), amit 1000 cm3-es
mérőlombikba viszünk.

−

Hozzáadunk kb. 0,2 g vízmentes Na2CO3-ot, 10 cm3
izobutil-alkoholt (vagy amil-alkoholt) és forralással CO2mentesített, majd gyorsan lehűtött desztillált vízzel jelig
feltöltjük.

−

Az oldat beállítását 23 napi állás után végezzük. Végleges
hatóértékét 2 hét múlva állapítjuk meg.

−

A kész oldatot krómkénsavval, vízzel és a mérőoldattal
kiöblített üvegdugós üvegben, lehetőleg sötét helyen
tartjuk.

• A mérőoldat beállítása jódra:
−

−

−
−

−

−

Kis átmérőjű, jól záró üvegdugós edénykébe bemérünk
0,250,30 g jódot.
23 g finoman porított, tiszta KI-ot és 0,5 cm3 vizet adunk
hozzá.
A koncentrált KI-oldatban a I2 gyorsan feloldódik.
Teljes feloldódás után 20 cm3 desztillált vizet adunk
hozzá, majd az így kapott I2-oldatot a beállítandó 0,1 M
Na2S2O3-oldattal megtitráljuk.
A titrálás végpontjának jelzésére keményítőindikátort
használunk, amit közvetlenül a végpont előtt adunk az
oldathoz.
Ha B g jódra A cm3 0,1 M Na2S2O3-oldat fogyott, akkor az
oldat pontos koncentrációja:

B
A  0,12692

• Beállítás KH(IO3)2-ra:
−A

KH(IO3)2 savanyú közegben a KI-ból I2-ot tesz szabaddá:

KH(IO3)2 + 10 KI + 11 HCl = 11 KCl + 6 H2O + 6 I2
−A

KH(IO3)2 tisztán előállítható, kristályvizet nem tartalmaz,
nem higroszkópos és 100 °C-nál nem magasabb
hőmérsékleten 2 óra hosszat szárítva, összetétele
pontosan megfelel képletének.

− Hátránya,

hogy egyenértéktömege
tömegmérés
hibája
erősen
koncentrációbeállítás pontosságát.

kicsi, és így
befolyásolja

a
a

cm3 KH(IO3)2 beállítóoldat előállításához bemérünk
analitikai mérlegen 1,6248 g szárított szilárd KH(IO3)2ot, és 500 cm3-es mérőlombikba mossuk.

− 500

oldat 20,0 cm3-es részletét titrálólombikba
pipettázzuk, 0,51,0 g KI-ot adunk hozzá.

−

Az

−

10 cm3 10%-os HCl-val megsavanyítjuk és 0,1 M
Na2S2O3-tal borsárga színig titráljuk.

−

23 cm3 keményítőoldat
színtelenre titráljuk.

−

Ha a titráláshoz A cm3 fogyott, akkor az oldat pontos
koncentrációja:
2,00
A

hozzáadása

után

éppen

• Beállítás KIO3-ra:
−

A KIO3 savanyú közegben KI-oldattal három molekula
jódot szabadít fel.
KIO3 + 5 KI + 6 HCl = 3 I2 + 6 KCl + 3 H2O

−

Alacsony egyenértéktömege miatt célszerűbb a KIO3-ból
is pontos oldatot készíteni a tioszulfát beállításához.

−

1,7835 g KIO3-ot 500,0 cm3-re oldunk.

−

Az oldat 20,0 cm3-éhez 0,81,0 g KI-ot adunk, sósavval
vagy kénsavval megsavanyítjuk, és a beállítandó 0,1 M
Na2S2O3-oldattal megtitráljuk.

−

A végpont jelzésére keményítőoldatot használunk.

−

Ha a titráláshoz A cm3 tioszulfát fogyott, akkor az oldat
koncentrációja :

2,00
A

0,1 M I2 mérőoldat
• A szín-jód vízben csak csekély mértékben oldódik,
ezért 0,1 M oldat közvetlenül nem készíthető
belőle.
• Jól oldódik KI fölöslegében, amivel részben káliumtrijodiddá (KI3) alakul:
I2 + KI

KI3

• Olyan redukáló anyag jelenlétében, amely jódot
fogyaszt, a fenti egyensúly az alsó nyíl irányába
eltolódik, és ugyanannyi jód szabadul fel, mint
amennyit feloldottunk.
• A KI a jód gőznyomását is csökkenti, és így az
üvegdugós üvegben, sötét helyen tartott KI-os I2oldat sokáig megtartja koncentrációját.

• A tiszta jódból pontos beméréssel teljesen pontos
mérőoldat
készíthető,
melynek
koncentráció
beállítása fölösleges.
• Lemérünk pontosan 12,692 g tisztított és elporított
jódot, 1000 cm3-es mérőlombikba rázzuk, amibe
előzetesen 25 g jodátmentes KI-ot mértünk.
• Ezután 3035 cm3 desztillált vizet öntünk a lombikba,
és addig rázogatjuk, míg a jód teljesen feloldódik.
• A kapott tömény jódoldatot csak akkor hígítjuk fel,
mikor már a jód utolsó nyomai is feloldódtak (csak
napok múlva).
• Ezt követően az oldat kész a használatra, és sötét
helyen, üvegdugós üvegben tartva, főleg ha dugóját
kevésszer
nyitogatjuk,
sokáig
változatlanul
eltartható.

• A I2-oldat beállítása Na2S2O3-ra:
−

A beállítandó I2-oldat 20,0 cm3-ét titráló lombikban
levő 30 cm3 vízhez pipettázzuk.

−

Pontosan beállított 0,1 M Na2S2O3-tal megtitráljuk.

−

Ha e célra A cm3 0,1 M Na2S2O3 fogyott, akkor 0,1 M
I2-oldat pontos koncentrációja:

A
200

Az oxidáló anyagok által
szabaddá tett jód mérése

Szabad halogének meghatározása
• Jód:
−

Az elemi jód KI-oldatban feloldva tioszulfáttal közvetlenül
megtitrálható.

−

A végpont jelzésére keményítőindikátort használunk.

−

Kloroformban, szén-tetrakloridban stb. oldott jódot úgy
határozunk meg, hogy kb. négyszeres mennyiségű híg
KI-oldattal összerázzuk, és ismételt rázogatás közben
addig titráljuk, míg a kloroformos fázis éppen
elszíntelenedik.

• Bróm és klór:
−

Közvetlenül nem titrálhatók tioszulfáttal, mivel ezt
majdnem kvantitatíve szulfáttá oxidálják.

−

Ha e halogének vizes oldatához fölös mennyiségben KIot adunk, ekvivalens mennyiségű jód válik ki, ami
tioszulfáttal titrálható.

Br2 + 2 KI = 2 KBr + I2
Cl2 + 2 KI = KCl + I2
−

A klór és a bróm vizes oldatban is elég illékony, és
kényelmesen pipettázni sem lehet.

−

Célszerű a bemérést tömeg szerint végezni.

−

1 g KI-nak néhány cm3 vízzel készült oldatához
hozzáöntjük a kívánt mennyiségű klórosvizet, vagy
brómosvizet.

−

A kivált jódot 0,1 M tioszulfáttal megtitráljuk.

−

Indikátornak keményítőt használunk.

−

A telített klórosvízből kb. 15 g-ot , a telített brómosvízből
pedig kb. 5 g-ot mérünk be.

Hipokloritok meghatározása
• Savanyú közegben KI-oldattal a hipokloritok a
következő egyenlet szerint reagálnak:
ClO + 2 I + 2 H+ = Cl + H2O + I2

• A kivált jód tioszulfáttal megtitrálható.
• Régebbi hipoklorit-oldatoknál, vagy nyirkos klóros
mésznél gyakran tapasztalhatjuk, hogy híg
kénsavval, vagy sósavval való savanyítás után
nagyobb fogyást kapunk, mintha a savanyítást
ecetsavval végeztük volna.
• Oka az, hogy a hipokloritok vízzel lassanként
kloritokká alakulnak.

• A kloritok ecetsavas közegben csak igen lassan reagálnak a
KI-dal, míg ásványi savak jelenlétében az átalakulás
néhány perc alatt teljessé válik:

ClO 2  4 I  4 H   2 I2  Cl   2 H2 O
• Tiszta hipokloritok ecetsav és kénsav
ugyanannyi jódot tesznek szabaddá.

jelenlétében

• Ha ecetsavval való savanyítás után azonnal végezzük a
titrálást, csak a hipokloritokat mérjük.
• Ha híg kénsavval, vagy sósavval való savanyítás után 23
perc múlva titrálunk, a (hipoklorit + klorit)-tartalmat mérjük.
• Ha a gyakorlatban fehérítésre használt hipokloritok aktív
klórtartalmát akarjuk meghatározni, a savanyítást ásványi
savakkal végezzük, mivel a klorittartalom is fehérít.
• A kiválasztott jóddal ekvivalens klór adja az oldat aktívklórtartalmát.

• Klórosmész aktívklór-tartalma
−

Bemérünk pontosan 5 g klórosmeszet, és 5 cm3 vízzel
porcelánmozsárban addig dörzsöljük, míg homogén
pépet nem kapunk.

−

Az elegyet 500 cm3-es mérőlombikba öblítjük, vízzel
jelig töltjük és alaposan összerázzuk.

−

A homogén oldatból 50,0 cm3-t titráló
pipettázunk, 11,5 g KI-ot adunk hozzá.

−

30
cm3
10%-os
H2SO4-val
(vagy
HCl-val)
megsavanyítjuk, és 2 percnyi várakozás után a
kivált jódot 0,1 M Na2S2O3-tal megtitráljuk.

−

Indikátornak keményítőt használunk.

lombikba

Hidrogén-peroxid meghatározása
• A hidrogén-peroxid savanyú közegben KI-ból jódot választ
le:
H2O2 + 2 KI + 2 HCl = 2 H2O + 2 KCl + I2
• Az átalakulás lassan megy végbe, ezért a titrálás előtt az
elegyet legalább fél óra hosszat állni hagyjuk.
• Molibdénsav a reakció katalizátora; ennek jelenlétében a
titrálás minden várakozás nélkül azonnal elvégezhető.
• Igen fontos, hogy a hidrogén-peroxidot a KI hozzáadása
előtt savanyítsuk meg, mert ellenkező esetben
reprodukálhatatlan eredményeket kapunk.
H2O2 + 2 KI = 2 KOH + I2 = KOI + KI + H2O
• A fenti reakció szerint ugyanis hipojodit keletkezik, ami a
még változatlan H2O2-ot elbontja:
H2O2 + OI− = O2 + H2O + I−

• Meghatározás menete:
−

1 g tömény (30%-os), vagy 10 g hígított (3%-os)
hidrogén-peroxidot 100 cm3-es mérőlombikba
mérünk.

−

A törzsoldatból 10,0 cm3-t üvegdugós lombikba
(jódszámlombik) mérünk.

−

Az oldatot 10 cm3 10%-os kénsavval megsavanyítjuk,
1 g KI-ot és három csepp 1 M ammónium-molibdátot
adunk hozzá, és 0,1 M Na2S2O3-tal megtitráljuk.

−

Ha a meghatározást ammónium-molibdát katalizátor
nélkül végezzük, a KI hozzáadása után legalább
félóráig ledugaszolva állni hagyjuk az elegyet.

Permanganátok jodometriás meghatározása
• A permanganátok savanyú közegben KI-ból jódot
tesznek szabaddá:
2 KMnO4 + 8 H2SO4 + 10 KI = 6 K2SO4 + 2 MnSO4 + 8 H2O + 5 I2

• A felszabaduló jód tioszulfáttal megtitrálható.
• Meghatározás menete:
−

20,0 cm3 kb. 0,1 M KMnO4-oldathoz 10 cm3 10%-os
H2SO4-at és 1 g KI-ot adunk.

−

Vízzel 50 cm3-re hígítjuk.

−

A kivált jódot 0,1 M Na2S2O3-tal megtitráljuk.

Vízben oldott oxigén meghatározása Winklerszerint
• A módszer lényege az, hogy lúgos oldatban a Mn(OH)2
az oldott oxigén hatására Mn(OH)3-dá oxidálódik.
• Ez savanyítás után KI-ból az oxigénnel egyenértékű
jódot tesz szabaddá, ami azután tioszulfáttal
megtitrálható.
• Ha az oldott oxigént tartalmazó vízhez Mn(II)-só-oldatot
és nátronlúgot adunk, először Mn(OH)2-csapadék
keletkezik:
2 MnCl2 + 4 NaOH = 4 NaCl + 2 Mn(OH)2

• Ha a csapadék feleslegben van, az oldott oxigénnel
egyenértékű része Mn(OH)3-dá oxidálódik:
+2

0

+3

4 Mn(OH)2 + O2 + 2 H2O = 4 Mn(OH)3

• A lúgos, csapadékos oldatban KI-ot oldva, és a
folyadékot sósavval megsavanyítva, a keletkező HI
a Mn(OH)3-ot Mn(II)-sóvá redukálja, miközben jód
válik ki:
+3

-1

+2

0

2 Mn(OH)3 + 4 HCl + 2 HI = 2 MnCl2 + 6 H2O + I2

• A keletkezett szín-jód mennyisége tehát a Mn(OH)3-dal
egyenértékű.

• A meghatározás menete:
−

Az ismert térfogatú mintavevő üveget fenékig érő
üvegcsövön keresztül megtöltjük a vizsgálandó vízzel
úgy, hogy közben a víz legalább háromszor cserélődjék
ki benne.

−

A teljesen megtöltött üvegbe hosszú, keskeny, 1 cm3-es
kétjelű pipetta segítségével 1 cm3 lúgot, majd 1 cm3
MnCl2-ot rétegezünk az edény aljára.

−

Az így kiszorított 2 cm3 vizet utóbb a számításnál
figyelembe vesszük, és levonjuk a megmintázott víz
térfogatából.

−

A palackot késedelem nélkül, óvatosan bedugaszoljuk,
vigyázva, hogy légbuborék ne maradjon benne. A
palackot több ízben felfordítjuk, hogy a palack tartalma
elegyedjen, majd félretesszük, hogy a keletkezett
pelyhes csapadék leülepedjék.

−

Ha a leülepedett csapadék fölött levő folyadék barnás
színű, és nem teljesen tiszta, a palack tartalmát még
néhányszor összerázzuk.

−

Miután a csapadék leülepedett, hosszúszárú, vízzel
nedvesített pipettával 5 cm3 50 tömeg%-os kénsavat
adunk hozzá.

−

Az üveget újból lezárva, a folyadékot többszöri lóbálással
elegyítjük.

−

12 perc múlva 0,5 g durván porított KI-ot adunk hozzá,
elkeverjük, és a palack tartalmát nagyobb lombikba
öblítjük át.

−

A kivált jódot, indikátorul keményítőt használva, 0,01 M
Na2S2O3-oldattal megtitráljuk.

Jodometriás cukormeghatározás
• Ha valamilyen redukáló cukor oldatát Fehling-oldattal
főzzük, az oldatban lévő Cu(II)-ion Cu(I)-gyé
redukálódik, mely vörös színű CuO alakjában
kicsapódik.
• A Fehling-oldat nátronlúgos CuSO4-oldat, ami a
Cu(OH)2 oldatban tartására Seignette-sót tartalmaz.
• Erősen lúgos kémhatása miatt a cukormolekula az
oxidáción kívül hasadást is szenved.
• A cukrok Fehling-oldat fogyasztása nem sztöchiometrikus, hanem a cukor anyagi minőségén kívül az
oldat lúgosságától, a hevítés idejétől és módjától,
valamint a koncentrációktól is függ.

• Pontosan betartott kísérleti körülmények között egy
bizonyos cukorféleség meghatározott mennyisége
mindig ugyanannyi Fehling-oldatot fogyaszt.
• A különböző cukrokra e fogyasztások táblázatba
foglalhatók, melyeknek segítségével az ismeretlen
koncentrációjú, de ismert minőségű cukrok
százalékos cukortartalma meghatározható.
• A

Schoorl által kidolgozott cukormeghatározási
módszernél a különböző cukorféleségeket azonos
koncentrációjú
Fehling-oldattal
és
azonos
munkamenetben redukáljuk.
−

Schoorl pontosan bemért Fehling-oldattal dolgozik, és a
redukció után megmaradt réz(II)-ionok mennyiségét
jodometriásan határozza meg.

−

Schoorl A-oldat: 69,28 g kristályos CuSO4-ot desztillált
vízzel 1000 cm3-re oldunk.

−

Schoorl B-oldat: 346 g Seignette-sót (K-Na-tartarát) és
100 g nátrium-hidroxidot vízzel 1000 cm3-re oldunk.

−

A két oldatot külön edényben tartjuk el.

• Meghatározás menete:
−

Jó minőségű üvegből készült 200300 cm3-es
Erlenmeyer-lombikba bemérünk 10,0 cm3 Schoorl Aés 10,0 cm3 Schoorl B-oldatot.

−

Hozzámérünk a meghatározandó cukoroldatból annyit,
amennyi kb. 7090 mg cukrot tartalmaz.

−

Annyi vizet adunk hozzá, hogy az összes térfogat mindig
50 cm3 legyen.

−

A lombikot forrásba hozzuk, majd pontosan 2 percig
forraljuk.

−

Forrás közben a lombik szájára kis tölcsért rakunk, és a
folyadékot csak kis lánggal melegítjük, hogy a folyadék
térfogata bepárlódás folytán ne változzék lényegesen.

−

A lombikot vízcsap alatt gyorsan lehűtjük.

−

Hozzáadunk 3 g KI-ot kevés vízben oldva, az oldatot
10 cm3 25%-os kénsavval megsavanyítjuk.

−

A kivált jódot 0,1 M Na2S2O3-oldattal megtitráljuk, míg a
csapadékos folyadék sárga színű nem lesz.

−

Néhány cm3 keményítőindikátort adunk hozzá, és tovább
titráljuk, míg a jódkeményítő kék színe éppen eltűnik, és
a CuI savósárga színe előtűnik.

−

A jól megtitrált oldat színe néhány percig állandó marad.

−

Azonos körülmények
vakpróbát végzünk
megállapítására.

között a Schoorl-oldatokkal
az oldatok koncentrációjának

−

A vakpróbát is főzni kell, mert cukor nélkül is redukálódik
kevés kétvegyértékű réz.

−

Ha a vakpróbára fogyott tioszulfát térfogatából levonjuk a
főkísérletnél fogyott tioszulfát térfogatát, megkapjuk a
redukált réznek megfelelő tioszulfát térfogatát.

−

Ebből a Schoorl-féle táblázat segítségével a keresett
cukor mennyiségét kiszámítjuk.

Zsírok és olajok jódszámának, ill.
jódbrómszámának meghatározása
• Az állati és növényi eredetű zsírok és olajok nagyobb
szénatomszámú
zsírsavak
glicerinésztereinek
elegyéből állnak.
• Csekély mennyiségű szabad zsírsavakat és el nem
szappanosítható, alkoholszerű vegyületeket is
tartalmaznak.
• A glicerinnel észterezett zsírsavak közül leggyakoribbak a
sztearinsav
(C17H35COOH),
a
palmitinsav
(C15H31COOH) és az olajsav (C17H33COOH).
• Ezeken kívül a linolsav (C17H31COOH), linolénsav
(C17H29COOH), valamint csekélyebb mennyiségben
a vajsav, valeriánsav, kapronsav, kaprilsav stb.
glicerinészterei is előfordulnak a zsírokban és
olajokban.

• Az észterek különböző keverési arányban képezik a
természetes zsírok és olajok fő tömegét.
−

A szilárd, konzisztens zsírokban a sztearinsavas és
palmitinsavas glicerinészterek dominálnak.

−

A félfolyékony zsírokban és az olajokban az olajsavas
glicerinészterek képezik a fő tömeget.

−

A száradó olajok fő alkotórészei a linolsavas és
linolénsavas glicerinészterek.

• Az azonos eredetű zsírok és olajok összetétele az
előállításukból és tárolásukból származó kis
ingadozásokon belül eléggé állandó.

• A telítetlen zsírsavak (olajsav, linolsav, linolénsav) és
ezek glicerinészterei a molekulájukban levő kettős
kötésekre halogént képesek addicionálni.
• A

megkötött jód
jellemezzük.

mennyiségét

a

jódszámmal

• A jódszám az a grammokban kifejezett jódmennyiség,
amelyet 100 g zsír vagy olaj meghatározott kísérleti
körülmények között megkötni képes.
• Ha az egy telítetlen kettős kötést tartalmazó olajsavra
jód hat, a következő kémiai átalakulás megy
végbe:
C17H33COOH + I2 = CH3(CH2)7CHICHI(CH2)7COOH

• Pl. 1:
− Egy

molekulatömegnyi olajsav két atomtömegnyi jódot köt
meg.

− Egy

molekulatömegnyi (kb. 884 g) olajsavas glicerinészter
tehát hat atomtömegnyi (6  127 g) jódot addicionál.

− 100

g olajsavas glicerinészterre eszerint 86,2 g jód esik. A
jódszáma tehát 86,2.

• Két

telítetlen kettős kötést tartalmazó
glicerinészter jódszáma tehát 173,6.

linolsavas

• A három telítetlen kettős kötést tartalmazó linolénsavas
glicerinészter jódszáma 260 körül van.
• A palmitin- és sztearinsav jódszáma nulla, mivel telítetlen
kettős kötést egyik sem tartalmaz.
• Tehát a zsírok általában alacsonyabb jódszámúak, az olajok
jódszáma közepes, a száradó olajoké pedig nagy.

• A jódszám meghatározása:
−A

jód önmagában csak lassan reagál a telítetlen
zsírsavakat tartalmazó zsírokkal, ill. olajokkal.

−A

kapott termékek összetétele és a megkötött jód
mennyisége is nagyon ingadozó.

− Jól

reprodukálható, állandó értékeket kapunk, ha a széntetrakloridban, vagy kloroformban oldott zsírra olyan
alkoholos jódoldat hat, melyben két atom jódra
számítva legalább egy molekula HgCl2 is van oldva.

−A

jód a HgCl2-ból csekély mennyiségű klórt tesz
szabaddá, ami a jód fölöslegével jód-kloridot alkot.

− Ez

reagál zsírsavakban levő kettős kötéssel:
HgCl2 + 2 I2  HgI2 + 2 ICl
CH=CH + ICl  CHICHCl

− Kellő

várakozási idő betartása, valamint víz és KI
hozzáadása után a jódfölösleg tioszulfát mérőoldattal visszatitrálható.

• Reagens oldatok készítése:
jódoldathoz 25 g jódot 500 cm3 95 térfogat%os alkoholban oldunk.

− Alkoholos

− Üvegdugós

edényben tartjuk.

HgCl2-oldathoz 30 g HgCl2-ot 500 cm3 95
térfogat%-os alkoholban oldunk.

− Alkoholos

− Ha

szükséges megszűrjük és üvegdugós edényben
tartjuk.

−A

két oldatot külön-külön tartjuk el.

− Használat

előtt egyenlő térfogatukat elegyítjük.

• A meghatározás menete:
zsírokból bemérünk 0,81,0 g-ot egy 250 cm3-es
jódszámlombikba.

− Szilárd

1520 cm3 tiszta szén-tetrakloridot, és
pontosan 30,0 cm3 alkoholos jódhigany(II)-kloridoldatot.

− Hozzáadunk

− Ha

a folyadék a kevergetéskor nem lesz teljesen tiszta,
még kevés szén-tetrakloridot (kloroformot) adunk hozzá.

−A

jódmennyiségnek annyinak kell lennie, hogy a reakció
végén az oldat még barna színű legyen.

−A

jódozás alatt az elegyet közvetlen napfénytől óvjuk (kb.
2 óra).
elegyhez 15 cm3 10%-os KI-oldatot adunk, és 100 cm3
vízzel felhígítjuk.

− Az

− Ha

vörös csapadék válik ki (HgI2), a KI kevés volt, ilyenkor
még utólag annyit teszünk hozzá, hogy a csapadék
feloldódjék.

− Gyakori

rázogatás közben annyi 0,1 M Na2S2O3-oldatot
adunk hozzá, hogy a vizes folyadék és a széntetrakloridos fázis csak gyengén sárga színű legyen.

− Keményítőindikátort

adunk az elegyhez,
rázogatás közben színtelenre titráljuk.

és

alapos

Vakpróba:
−A

főkísérlettel egyidejűleg zsír, illetőleg olaj nélkül az
alkalmazott kémszerekkel vakpróbát végzünk.

− Ezzel

a jódoldat koncentrációját is beállítjuk (a jódoldat
koncentrációja idővel csökken).

A vakpróbára és a főkísérletre fogyott 0,1 M Na2S2O3
térfogatának különbsége a zsír, illetve olaj által
elfogyasztott jóddal egyenértékű.

2.4. Csapadékos titrálási
módszerek

• A

csapadékos
titrálási
módszereknél
a
meghatározandó alkotórészt oly mérőoldattal
titráljuk, ami azt oldhatatlan csapadék alakjában
kiválasztja.

• A

csapadék teljes leválasztásához szükséges
mérőoldat
térfogatából
következtethetünk
a
meghatározandó alkotórész mennyiségére.

• Alkalmas csapadékos reakciók:
−

a csapadék összetétele jól definiált,

−

a reakció elég gyors,

−

a kiváló csapadék oldhatósága elég kicsi,

−

a reakció végpontja jól észlelhető.

• A végpont észlelésére nem használhatunk olyan
általános indikátorokat, mint a neutralizációs
vagy oxidimetriás meghatározásoknál tettük.
• Szinte minden meghatározási módszernél külön
indikátortípust kell alkalmazni.
• Számos
egyértelműen
lefolyó
kvantitatív
csapadékos reakciót nem tudunk térfogatos
meghatározásra hasznosítani az indikátor
hiánya miatt.

• A csapadékos titrálások ekvivalenciapontját a kivált
csapadék oldhatósági szorzata szabja meg.
• Ha

pl. AgNO3- és NaCl-oldat egyenértékű
mennyiségét összeöntjük, a keletkező AgClcsapadék felett lévő oldat Ag+-ionokat és Clionokat is tartalmaz.

• A

tömeghatás
törvénye
értelmében
ezek
koncentrációiból alkotott szorzat, az oldhatósági
szorzat, a koncentrációk abszolút értékétől
független állandó szám.

Példa az oldhatósági szorzatra
[Ag+]· [Cl] = L = 1010

• Az ekvivalenciapontban [Ag+] = [Cl], így
[Ag+] = [Cl] = 105

• Az oldhatósági szorzat a tárgyalt egyszerű esetben
formális analógiát mutat a víz ionszorzatával.
• Az ionexponens az ionkoncentráció tízes alapú negatív
logaritmusa.
pAg =  log [Ag+];

pCl =  log [Cl]

• Az oldhatósági szorzat negatív logaritmusát véve, a
következő kifejezést kapjuk:
pAg + pCl =  log L  10

• Az ekvivalenciapontban pedig:
pAg = pCl =  1/2 log L  5

• Ha Cl−-ionokat titrálunk AgNO3 mérőoldattal, vagy
Ag+-ionokat NaCl mérőoldattal, a titrálást akkor
kell befejeznünk, ha az oldat ionexponense
ezen ionokra nézve öt.
• Hasonló körülmények között jodidionos oldatot
titrálva
AgNO3
mérőoldattal
az
ekvivalenciapontban
az
ionexponensnek
nyolcnak kell lennie, mivel az AgI oldhatósági
szorzata:
LAgI = 1016

Néhány módszer a csapadékos
titrálások végpontjának
jelzésére

Titrálások K2CrO4-indikátorral Mohr szerin
• Ha a titráláskor kiváló csapadék fehér, vagy gyengén
színezett, olyan indikátort használhatunk, ami a
meghatározandó ionnal vagy lecsapószer fölöslegével
élénk színű, nehezen oldható csapadékot ad.
• Pl.: halogenidek argentometriás meghatározásakor K2CrO4indikátor alkalmazása Mohr szerint.
−

Cl−-tartalmú oldatot K2CrO4 jelenlétében titrálva előbb AgCl válik
ki.

−

Az AgNO3 első cseppjének fölöslegétől vörösbarna Ag2CrO4
csapadék jelenik meg.

−

Erről a titrálás végpontja észrevehető.

−

A meghatározás csak semleges közegben sikerül, mert az
Ag2CrO4 savanyú közegben feloldódik.

−

Lúgos közegben Ag2O, esetleg Ag2CO3 keletkezik.

Titrálások Fe(III)-só indikátorral Volhard szerint
• Használható olyan indikátor is, ami a mérőoldat
fölöslegével intenzív színű, oldható vegyületet alkot.
• Az indikátor színváltozásának itt is az ekvivalenciapont
közelében kell bekövetkeznie.
• A

Volhard-féle
Ag+-titrálásoknál
mérőoldatnak
ammónium- vagy kálium-rodanidot használunk.

• A végpont jelzésére vas(III)-só-oldatot alkalmazunk.
• Ha ezüst-sóoldathoz vas(III)só jelenlétében rodanid
mérőoldatot csepegtetünk, oldhatatlan ezüst-rodanidcsapadék keletkezik.
• Az ezüst-rodanid oldhatósága oly kicsi (L = 1012),
hogy az oldatban színes vas(III)-rodanid nem
keletkezhet.

• Az ekvivalens mennyiségű rodanid hozzáadása után
az első csepp mérőoldat fölöslegtől az oldat
intenzív vörös színű lesz.
• Az

ezüst-rodanid oldhatóságát híg savak alig
befolyásolják, valamint a vas(III)-rodanid is
érzéketlen savakkal szemben.

• A Volhard-féle módszer a Morh-félével ellentétben,
savanyú közegben is alkalmazható.
• Indikátornak vas(III)-ammónium-szulfát (vastimsó)oldatot
használunk,
amit
salétromsavval
savanyítunk meg, hogy az oldat színe világossárga
legyen.

Mérőoldatok, reagensoldatok
készítése és beállítása

0,1 M NaCl mérőoldat készítése
• A nátrium-klorid (Mr = 58,454 g) tisztán előállítható,
nem higroszkópos, összetétele megfelel a
képletével kifejezett összetételnek.
• A belőle készült oldat tetszés szerinti ideig, változás
nélkül eltartható.
• A nátrium-klorid mérőoldat alkalmas ezüstionok
pontos meghatározására, valamint ezüst-nitrát
mérőoldat beállítására és ellenőrzésére.
• A sóból 1 dm3 0,1 M mérőoldathoz 5,8454 g-ot
mérünk be, és vízzel 1000,0 cm3-re oldjuk.

0,1 M AgNO3 mérőoldat készítése és beállítása
• A finoman elporított, tiszta ezüst-nitrátot nagy óraüvegen
vékony rétegben kiterítjük, és szárítószekrényben,
pormentes helyen 130 °C-on 34 óra hosszat szárítjuk.
• Kihűlés után 16,9888 g-ot mérünk be mérőlombikban 1000
cm3-re hígítjuk.
• A portól és közvetlen napfénytől védett oldat csiszoltdugós
üvegedényben tetszés szerinti ideig változatlanul
eltartható.
• A kész oldatot 0,1 M NaCl-ra állítjuk be.
• A mérőoldat beállítása Mohr szerint:
−

20,0 cm3 0,1 M NaCl-oldathoz 1 cm3 K2CrO4-indikátort adunk.

−

A beállítandó 0,1 M AgNO3 mérőoldattal alapos rázogatás
közben maradandó vörösbarna színeződésig titráljuk.

0,1 M NH4SCN (KSCN)-oldat készítése és beállítása
• A molekulatömeg 0,1 részénél valamivel többet
lemérünk (NH4SCN-ból 8,50 g-ot; KSCN-ból 10,50
g-ot), és 1 dm3 vízben oldjuk.
• A mérőoldat beállítása:
−

20,0 cm3 ismert koncentrációjú 0,1 M AgNO3-oldathoz
10 cm3 10%-os HNO3-at és 24 cm3 salétromsavas
vas(III)-ammónium-szulfát indikátort adunk.

−

A beállítandó 0,1 M rodanidoldattal állandó rázogatás
közben addig titráljuk, míg az oldat éppen észrevehetően
vörösbarna lesz, és a színeződés újabb alapos
összerázás után sem tűnik el.

Az ezüst csapadékos
meghatározása

Volhard módszere
• Az ezüstionokat tartalmazó salétromsavas oldatot
vas(III)só indikátor jelenlétében ammóniumrodanid mérőoldattal titráljuk.
• Az ekvivalenciapontot akkor érjük el, amikor alapos
összerázás után a folyadék vas(III)-rodanid
keletkezése folytán vörösbarna színű lesz.
AgNO3 + NH4SCN = AgSCN + NH4NO3

• A titrálandó oldat savtartalma tág határok között
ingadozhat. 0,3 M HNO3-nál ne tartalmazzon
kevesebbet!
• A savanyításra használt salétromsavnak nitrogénoxidokat nem szabad tartalmaznia, mert ezek az
ammónium-rodanidot elroncsolják.
• A titrálás végpontja közelében a folyadékot igen
erélyesen kell rázogatnunk, mert a kivált ezüstrodanid csapadék jelentős mennyiségű ezüstöt köt
meg adszorpció útján, ami csak erős rázogatásra
deszorbeálódik.
• A titrálás pontossága 0,1 M oldatok alkalmazása esetén
0,01-0,02%. 1 cm3 0,1 M NH4SCN megfelel 10,788
mg ezüstnek.

Kloridionok meghatározása

Meghatározás Mohr szerint
• A
meghatározandó
kémhatásúnak kell lennie.

oldatnak

semleges

−

Savanyú közegben a reakció végpontját jelző ezüstkromát oldódik.

−

Lúgos közegben pedig ezüst-oxid, esetleg ezüstkarbonát válhat ki.

• Az oldat pH-jának 6,510,5 közé kell esni.
• Indikátornak 100 cm3 titrálandó oldatra 2 cm3 5%-os
semleges K2CrO4-oldatot használunk.
• Mivel az ezüst-kromát oldhatósága a hőmérséklettel
nő, a titrálást csak szobahőmérsékletű oldatban
végezhetjük.

• A meghatározás menete:
−

Kb. 0,07 g Cl−-t tartalmazó semleges vagy semlegesített
oldathoz 1 cm3 5%-os K2CrO4-oldatot adunk.

−

Vízzel kb. 50 cm3-re hígítjuk, és 0,1 M AgNO3-oldattal,
állandó rázogatás közben, maradandó vörösbarna
színeződésig titráljuk.

Ivóvizek kloridtartalmának meghatározása
• A vizsgálandó víznek neutrálvörössel megállapítjuk a
kémhatását.
• Ha az oldat savanyú (az indikátor vörös színt mutat),
kevés KHCO3-ot adunk hozzá.
• Ha nagy szódatartalmú vízről van szó (szikes talajok
vize),
előbb
néhány
csepp
HNO3-val
megsavanyítjuk, majd bikarbonáttal közömbösítjük.
• A vizsgálandó víz 100,0 cm3-ét egykét cm3 5%-os
K2CrO4 indikátor mellett 0,01 M AgNO3-tal gyengén
barnásvörös színűre titráljuk.
• Az oldat térfogatát desztillált vízzel 150 cm3-re töltjük
fel, és erélyes rázogatás közben végpontig titráljuk.

Jodidionok meghatározása

Titrálás indikátor nélkül
• Híg jodidoldatoknak ezüst-nitrát mérőoldattal való
titrálása alkalmával az oldatban levő fölös
jodidionok peptizálólag hatnak a keletkező AgIcsapadékra.
• Az

oldat
tökéletes
kitisztulása
csak
ekvivalenciapontban következik be.

az

• A kitisztulási pontig való titrálás híg és tiszta jodidok
oldatában igen pontos eredményeket ad.
• A kiindulási oldat jodidion koncentrációja legfeljebb
0,04 M lehet.

• Meghatározás menete:
−

Kb. 0,25 g I-ot tartalmazó tiszta jodidoldatot vízzel
6070 cm3-re hígítunk.

−

Alapos rázogatás közben 0,1 M AgNO3-oldattal
óvatosan titráljuk.

−

Az ekvivalenciapont elérése előtt kb. 1%-kal az AgIcsapadék koagulálni kezd, a fölötte levő folyadék
zavaros marad.

−

Ettől kezdve cseppenként titráljuk tovább, minden
csepp hozzáadása után alaposan összerázva a
folyadékot.

−

Az ekvivalenciapontban a csapadék fölött levő
folyadék hirtelen kitisztul.

2.5. Komplex vegyületek
képződésén alapuló módszerek
Komplexometria
Kelatometria

• A komplexometria a mérendő komponensek és a
komplexometriás
reagensek
között
kellő
stabilitással bíró komplexek kialakulásán alapszik.
• Feltételek:
−

A keletkező komplex nagy stabilitású legyen, mert ettől
függ a titrálási görbe meredeksége, azaz a titrálás
végpontjának élessége.

−

A komplex a titráláskor sztöchiometriás összetételben
keletkezzék, ill. a titrálás végpontjában sztöchiometriás összetételűvé váljék.

−

A titrálás végpontja jól észlelhető, lefutása pedig gyors
legyen.

• A komplexek stabilitását a stabilitási állandóval 
a disszociációállandó reciproka , illetőleg ennek
logaritmusával jellemezzük.
• Vizes oldatokban mind az egyfunkciós, mind a
többfunkciós ligandumokkal stabil komplexeket
képezhetünk.
• A többfunkciós ligandumokkal képzett komplexeket
nagyobb stabilitás jellemzi.

Etilén-diamin-tetraecetsav (EDTA)
• Az etilén-diamin-tetraecetsav (EDTA) vízben kevéssé
oldódó, négyértékű sav.
• Képletét rövidítve gyakran H4Y-nal jelölik, ahol az Y4
az etilén-diamin-tetraacetátion.
• A savas hidrogének közül kettő könnyen, kettő pedig
nehezen disszociál, mint kétértékű sav közepes
erősségű.
• A -gal megjelölt atomjai könnyen leadható elektronpárral
rendelkeznek, és így komplexképzésre hajlamos
(elektronakceptor).

• Fémionokkal igen stabilis belső komplexeket (kelát
komplexek) alkot.
• Nemcsak az átmenetifémek ionjaival, hanem még a
zárt elektronoktettel rendelkező alkáliföldfémek
ionjaival (Mg2+, Ca2+,...) is képes komplexeket alkotni.
• E

komplexek erősségét a stabilitási állandó
exponensének (pK =  log K) értékeiből ítélhetjük
meg.

Men+ Mg2+ Ca2+ Mn2+ Zn2+ Pb2+ Ni2+ Cu2+ Cr3+ Fe3+
pK

8,6 10,6 13,7 16,2 18,0 18,3 18,5 24

25

• Az

EDTA molekula egyidejűleg sav
fémkomplexek stabilitása függ a pH-tól.

is,

a

• Minél jobban eltolódik a pH a savas tartomány felé,
a fémkomplexek annál inkább elbomlanak
fémionra (Men+) és EDTA-ra.
• E bomlás annál kisebb, minél stabilabb komplexről
van szó.
• A Fe3+ és Cr3+ még savas közegben is állandó
komplexeket adnak, míg a kétértékű kation
komplexek
savas
közegben
rendszerint
elbomlanak.

• Az EDTA, mint hatfogú ligandum, a fémionnal egy
lépésben ad komplexet.
• Azonnal kialakul az oktaéderes (néha tetraéderes)
elrendeződés.
• Az EDTA a fémiont rákolló módjára teljesen körülöleli,
és öt darab öttagú stabilis kelátgyűrű alakul ki.
• Ez az erős komplexképző hajlama adta a gondolatot,
hogy ezt az anyagot fémionok komplexképzésén
alapuló meghatározására alkalmazzák.
• E célra a vízben jól oldódó, vízlágyítási célra forgalomba
hozott dinátriumsót (Na2H2Y · 2 H2O) alkalmazzuk,
mely különböző neveken, pl. Komplexon(III) néven,
kerül kereskedelmi forgalomba.

Komplexometriás indikátorok
• Komplexonnal való titrálás közben, ha a pH
megfelelően van megválasztva, a fémionkoncentráció eleinte lassan, később erősen
változik, míg végül az egyenértékpontban
ugrásszerűen igen kis értékre csökken.
• A végpont jelzésére olyan fémindikátorok alkalmasak,
amelyek a meghatározandó fémionnal laza, színes
komplexet alkotnak.
• A

fémion-mentes
fémkomplexétől.

indikátor

színe

eltérő

a

• A titrálás során a Komplexon(III) először a szabad
fémionokat köti meg, azután a színes
indikátorkomplexre kerül sor.
• A

Komplexon(III) erősebb komplexet
fémionnal, mint a fémindikátor.

alkot

a

• A színes komplexből a Komplexon(III) elvonja a
fémiont, és így színváltozás következik be, ami
a titrálás végpontját jelzi.
• A komplexometriás titrálásokhoz az Eriokrómfekete
T és a Murexid fémindikátorok használatosak.

Eriokrómfekete T
• Kémiai neve: 1',2-dioxi-5-nitro-(1,2')-azonaftalin-4szulfonsavas-Na (rövidítve NaH2E).
• A fémionokkal négyfogú ligandum gyanánt viselkedik.
• A fémionmentes színezékion (H2E−) a pH-tól függően
más és más színt mutat:
pH = 6,3
H2E
piros

pH = 11,5
HE2 + H+
kék

E3 + 2 H+
narancs

• A pH = 6,311,5 intervallumban stabilis kék forma
fémionokkal piros színű komplexet ad:
Men+ + HE2
kék

[MeE](n3)+ + H+
piros komplex

• A színezék indikátortulajdonságai pH = 6,311,5
intervallumban érvényesülnek.
• Komplexometriás titrálásokra legalkalmasabb a
pH = 910 intervallum, amit NH3 + NH4Cl pufferrel
egyszerűen meg lehet valósítani.
• Az indikátor vizes oldatban lassanként bomlik, ezért
finoman elporított KNO3-tal keverve szilárd formában
vagy szódás propil-alkoholos oldatban alkalmazzák.
• Szilárd indikátor készítése:
−

50 g finoman elporított KNO3-ot 0,1 g Eriokrómfekete T
szilárd színezékkel alaposan elkeverünk.

−

Egy titráláshoz kb. 0,3 g indikátorkeveréket használunk.

• Propil-alkoholos Eriokrómfekete T indikátor készítése:
−

1 g szilárd Eriokrómfekete T indikátort 30 cm3 vízben oldunk,
melyhez 1 cm3 1 M Na2CO3-oldatot adunk.

−

Oldódás után izopropil-alkohollal 100 cm3-re egészítjük ki.

−

Egy titráláshoz 46 csepp indikátort használunk.

• I. Pufferoldat pH = 910 beállítására:
−

0,83 g NH4Cl-ot kevés vízben oldunk, 11,3 cm3 koncentrált
NH4OH-ot adunk hozzá és vízzel 100 cm3-re hígítjuk.

−

Egy titráláshoz 5 cm3 oldatot használunk.

−

E puffermennyiség legfeljebb 0,01 mol/dm3-es oldatokkal való
titrálás esetén elegendő.

−

Töményebb oldatok titrálásakor több NH4Cl-ot, illetve
NH4OH-ot kell alkalmaznunk a pufferkapacitás növelése
céljából.

Murexid (ammóniumpurpureát)
• Erősen lúgos közegben (pH>12) a murexid ibolyaszínt
mutat.
• Fémionok (Ca2+-ion) hatására lazacvörös komplexet
ad.
• Titráláskor a Komplexon(III) kivonja a fémiont ezen
komplexből, és a murexid saját színe előtűnik.
• Az indikátort Ca2+, Cu2+ és Ni2+ komplexometriás
titrálásánál alkalmazzuk.
• Utóbbi két iont híg NH4OH-oldattal tartjuk oldatban.

• Murexidindikátor készítése:
− 50

g finoman porított KNO3-ot (vagy NaCl-ot) 1 g
murexiddel elkeverünk.

− Egy

titráláshoz kb. 0,1 g keveréket használunk.

− Használatos

a murexid telített vizes oldata is indikátornak.

• II. Pufferoldat:
−2

g NaOH-ot 50 cm3 kiforralt és lehűtött vízben oldunk.
oldatból néhány cm3-t alkalmazunk egy titráláshoz,
hogy a titrálandó oldat biztosan erősen lúgos (pH>12)
legyen.

− Az

Komplexon(III)-mérőoldat készítése
• A titrálásokat 0,1 mólos, 0,05 mólos, 0,01 mólos vagy
0,001 mólos Komplexon(III)-mérőoldattal végezzük.
• A

vízkeménység meghatározásához
0,01 mólos oldatot használjuk.

legtöbbször

a

• 3,8 g Komplexon(III)-hoz 800 cm3 vizet és 0,86 g NaOHot adunk.
• Az oldódás után vízzel 1 dm3-re feltöltjük.
• Az oldat hatóértékét MgSO4-ra állítjuk be.
• 1 cm3 pontos 0,01 mólos Komplexon(III)-oldat 0,01 mmol
fémiont mér.

• MgSO4-törzsoldat készítése:
−A

kristályos MgSO4 · 7 H2O rendszerint sztöchiometrikus
összetételű.

− Egyszerű

beméréssel pontos oldat készíthető belőle.

− 0,01

mólos MgSO4-oldat készítéséhez
mérünk le, és vízzel 1000 cm3-re oldjuk.

2,4649

g-ot

• 0,01 mólos Komplexon(III)-oldat beállítása:
− 20,0

cm3 MgSO4-törzsoldatot titráló lombikba pipettázunk.

cm3 (NH3NH4Cl) I. pufferoldatot adunk hozzá, és vízzel
kb. 50 cm3-re hígítjuk.

−5

− Késhegynyi

Eriokrómfekete T szilárd indikátorkeverék
hozzáadása
után
a
beállítandó
0,01
mólos
Komplexon(III)-mal titráljuk.

−A

titrálást addig folytatjuk, amíg az oldat színe pirosból az
ibolyáskék színárnyalaton keresztül égszínkékbe csap át.

Ca2+ és Mg2+ együttes mennyiségének megállapítása
A víz összes keménységének meghatározása
• A komplexometriás kalcium-magnézium meghatározás
a víz összes keménységének meghatározása
szempontjából nagyjelentőségű.
• A titrálás pH = 910 körüli értéknél Eriokrómfekete T
indikátor jelenlétében elvégezhető.
• A Komplexon(III) a Ca2+-ionokkal, az indikátor viszont a
Mg2+-ionokkal alkot erősebb komplexet.

• A titrálás során a Komplexon(III) először a Ca2+-ionokat
köti meg, csak utána egyesül a Mg2+-ionokkal.
• A titrálás végpontja körül kiszorítja a komplexből az
indikátort, és ezért az oldat színe pirosból kékbe
csap át.
• A titrálás Mg2+-ionok nélkül nem végezhető el, mert a
Ca2+-ionok Eriokrómfekete T-vel nem adnak
komplexet.
• Meghatározás menete:
−

50,0 cm3 vízmintához 15 cm3 (NH3NH4Cl) I.
pufferoldatot és egy kis kanálka Eriokrómfekete T
indikátorkeveréket adunk.

−

0,01 mólos Komplexon(III)-mal addig titráljuk, míg a szín
pirosból kékbe csap át.

• Magnéziumion-mentes vízben a titrálás nem megy.
• Ha az oldat kevés Mg2+-iont tartalmaz, a színátcsapás
nem elég éles.
• A színátcsapás élesebbé tehető, ill. a meghatározást
Mg2+-ion mentes oldatban is elévégezhetjük, ha a
meghatározandó oldathoz 1020 csepp Mgkomplexonát törzsoldatot adunk.
• A

Ca2+-ionok egyesülve a Komplexon(III)-mal,
szabaddá teszik a Mg2+-ionokat.

• Ezek az Eriokrómfekete T indikátorral egyesülnek piros
színű komplexszé.
• Titrálás közben az Eriokrómfekete T kék színe éppen
akkor jelenik meg, amikor az oldathoz a Ca2+ionokkal egyenértékű Komplexon(III)-at adunk.

A Ca2+ komplexometriás meghatározása
• A kalcium szelektíven meghatározható magnézium
mellett is, ha a végpont jelzésére murexidindikátort
alkalmazunk, és erősen lúgos közegben dolgozunk.
• A murexid gyengébb komplexképző anyag, ezért
Mg2+-ionokat nem köti meg.
• A Ca2+-ionokkal piros színű komplexet alkot.
• Komplexon(III)-mal
való
titrálás
alkalmával
egyenértékű mérőoldatot adunk az oldathoz.
• A módszer tehát alkalmas egy vízminta kalciumsók
okozta keménységének közvetlen meghatározására.

• Meghatározás menete:
−

50 cm3
mérünk.

−

Hozzáadunk 25 cm3 1 M NaOH-ot és kb. 0,1 g
szilárd murexidindikátort.

−

0,01 mólos Komplexon(III)-oldattal addig titráljuk, míg
az oldat lazacvörös színe kékesibolyába csap át.

−

Az oldatot lúgosítás után azonnal titrálni kell, mert
állás közben a levegő vagy a lúg esetleges CO2tartalma következtében CaCO3 válhat ki.

vizsgálandó vízmintát titráló lombikba

A vas(III)-ionok komplexometriás meghatározása
• A vas(III)-ionok jelenlétében, gyengén savas közegben,
a variaminkék B indikátor kékesibolya oxidációs
színt mutat.
• Ha az oldathoz Komplexon(III)-at adunk, ez a vas(III)ionokat megköti, az oldat redoxipotenciálja a
variaminkék B átcsapási potenciáljánál negatívabbá
válik.
• Az indikátor elszíntelenedik.
• A variaminkék alkalmas vas(III)-ionok komplexometriás
meghatározásának végpontjelzésére.

• Meghatározás menete:
−A

kb. 20 cm3 0,01 mólos gyengén savas vas(III)-só
oldathoz kezdődő csapadék kiválásig NaOH-oldatot
adunk.

− Annyi

koncentrált hangyasavat
csapadék feloldódjék.

adagolunk,

hogy

a

további 12 cm3 hangyasavat és az oldatot
4050 °C-ra melegítjük.

− Hozzáadunk

−1

csepp 1%-os variaminkék B indikátort adunk hozzá, és
az oldatot azonnal titráljuk, amíg annak színe
kékesibolyából a vas(III)-komplexonátnak megfelelő
tiszta sárga színbe nem vált.

• A titrálás szulfoszalicilsav indikátor jelenlétében is
elvégezhető.

