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LỜI NÓI ĐẦU 

 Giáo trình Phân tích định lượng được biên soạn để giảng dạy cho sinh viên 

ngành Hóa học bao gồm 2 phần: Phần lý thuyết - 7 chương. Chương 1 có nội dung 

giới thiệu khái quát về phân tích định lượng, chương 2 đề cập đến phương pháp phân 

tích trọng lượng và chương 3 khái quát đại cương về phân tích thể tích. Những chương 

này có nội dung mang tính lý thuyết khái quát và sẽ được vận dụng cụ thể hóa vào 4 

chương tiếp theo. Phần thực hành có 6 bài thí nghiệm nhằm kiểm chứng các phương 

pháp phân tích định lượng đã được học ở phần lý thuyết. 

 Nội dung các chương 4, 5, 6, 7 đề cập đến các phương pháp định lượng các chất 

bằng chuẩn độ axit - bazơ, chuẩn độ tạo phức, chuẩn độ kết tủa và chuẩn độ oxi hóa - 

khử. Trong mỗi phương pháp, phương trình chuẩn độ được mô tả và thiết lập mối quan 

hệ giữa mức độ p của chất cần phân tích đã được chuẩn độ với đại lượng đặc trưng cho 

từng loại phản ứng như pH (với phản ứng axit - bazơ), pM (với phản ứng tạo phức 

hoặc kết tủa), thế của dung dịch V (với phản ứng oxi hóa - khử). Từ đó xây dựng được 

đường cong chuẩn độ và rút ra nhận xét về phép chuẩn độ đã nghiên cứu.  Ngoài ra, 

việc lựa chọn chất chỉ thị, tính sai số chỉ thị hoặc sai số điểm cuối cũng được chú ý 

đúng mức, vì nó thường là nguyên nhân chính gây ra sai số chuẩn độ. 

 Giáo trình này được biên soạn trên cơ sở tham khảo những bài giảng Hóa học 

phân tích trong những năm gần đây của Trường ĐHKHTN - ĐHQG Hà Nội, Trường 

ĐH Sư phạm Hà Nội, Trường ĐHSP - ĐH Thái Nguyên, có những điểm khác với 

những giáo trình đã được xuất bản, vì vậy không thể tránh khỏi những thiếu sót. 

Chúng tôi rất mong bạn đọc đóng góp ý kiến để có thể chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện 

hơn. 

 Chúng tôi xin cảm ơn các thầy cô giáo thuộc Bộ môn Hóa học Cơ sở, khoa Hóa 

học, Trường ĐHSP - ĐH Thái Nguyên đã đóng góp nhiều ý kiến và tạo điều kiện để 

chúng tôi hoàn thành quá trình biên soạn giáo trình này. 

         Tác giả 
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GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỌC PHẦN 

Phân tích định lượng là học phần bắt buộc trong khối kiến thức chuyên ngành 

của chương trình đào tạo cử nhân sư phạm Hóa học. Modul các phương pháp phân tích 

định lượng cung cấp cho người học kiến thức cơ sở về các phương pháp phân tích định 

lượng thường dùng trong hóa học và các lĩnh vực có liên quan. Sau khi học xong 

modul này, người học có thể áp dụng một phương pháp phân tích định lượng phù hợp 

để xác định hàm lượng của 1 nguyên tố, 1 chất trong một mẫu phân tích bất kỳ.   

Bên cạnh đó, phần bài tập sẽ cung cấp và hướng dẫn sinh viên thực hiện, giải 

quyết các bài tập liên quan đến các phương pháp phân tích định lượng cụ thể, như: Bài 

tập về phương pháp phân tích trọng lượng; phương pháp chuẩn độ axit-bazơ; phương 

pháp chuẩn độ tạo phức; phương pháp chuẩn độ kết tủa; phương pháp chuẩn độ oxi 

hóa-khử;… 

Modul này đề cập đến những nội dung sau:  

- Các kiến thức và kỹ năng về cơ sở lý thuyết của phân tích định lượng hóa học 

như: các khái niệm cơ bản trong phân tích định lượng hóa học; các phương pháp phân 

tích thông thường như phương pháp phân tích trọng lượng, phương pháp phân tích thể 

tích;  

- Vận dụng các kiến thức lý thuyết để tiến hành thực nghiệm các phương pháp 

phân tích định lượng cụ thể; 

- Vận dụng kiến thức của môn học để giải thích các hiện tượng tự nhiên, giải 

quyết các vấn đề liên quan tới thực tiễn đời sống,... đáp ứng yêu cầu dạy học các môn 

học về Hóa học trong chương trình phổ thông. 

THỜI LƯỢNG: 45 tiết  

MỤC TIÊU HỌC PHẦN  

Sau khi học xong modul Các phương pháp phân tích định lượng, sinh viên đạt 

được các yêu cầu sau: 

* Mục tiêu kiến thức 

Có kiến thức và kỹ năng về cơ sở lý thuyết của phân tích định lượng hóa học 

như: các khái niệm cơ bản trong phân tích định lượng hóa học; các phương pháp phân 

tích thông thường như phương pháp phân tích trọng lượng, phương pháp phân tích thể 

tích;  các phương pháp phân tích hiện đại (phân tích công cụ) như các phương pháp 
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phân tích quang học, các phương pháp phân tích điện hóa, các phương pháp tách các 

chất,... Từ đó có thể vận dụng kiến thức của môn học để giải thích các hiện tượng tự 

nhiên, giải quyết các vấn đề liên quan tới thực tiễn đời sống,... đáp ứng yêu cầu dạy 

học các môn học về Hóa học trong chương trình phổ thông. 

Củng cố và vận dụng lý thuyết cân bằng ion để giải quyết những tình huống cụ 

thể trong tính toán và định lượng các chất.  

* Mục tiêu kỹ năng 

- Có các kĩ năng vận dụng kiến thức phân tích định lượng trong hóa học như: 

vận dụng kiến thức môn học vào việc giải quyết các bài toán định lượng chất cần xác 

định trong một mẫu phân tích, giải thích các hiện tượng trong tự nhiên và thực tiễn cuộc 

sống có liên quan đến môn học, ... 

- Có kĩ năng tổ chức thực hành, thực nghiệm hóa học; kĩ năng tự tiến hành thực 

nghiệm hóa học và giải thích kết quả thực nghiệm. 

- Có  kỹ năng tự học, tự nghiên cứu khoa học và làm việc theo nhóm để phát triển 

nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của giáo dục phổ thông. 

- Có kỹ năng trình bày: kỹ năng thuyết trình (báo cáo thảo luận, phương pháp 

và cách thức triển khai một vấn đề khi giải bài tập), kỹ năng viết và trình bày bảng... 

- Có kỹ năng kiểm tra, đánh giá: đánh giá đồng đẳng và tự đánh giá. 

- Có kỹ năng so sánh, liên hệ, giải thích giữa phần kiến thức của môn học với 

thực tế cuộc sống. 

- Có kỹ năng so sánh, liên hệ với phần kiến thức phổ thông đã được học. 

* Mục tiêu thái độ 

- Có nhận thức đúng về phương pháp học và NCKH về hóa học nói chung và 

hóa học phân tích nói riêng.  

- Thiết lập được mối quan hệ mật thiết liên môn giữa nội dung môn học với các 

môn học khác trong chương trình. 

- Có nhận thức đúng đắn về các sự vật hiện tượng trong thế giới tự nhiên và bảo vệ 

môi trường (nhìn nhận theo quan điểm khoa học, duy vật biện chứng). 

- Hình thành thế giới quan khoa học cho SV.  

- Nâng cao trách nhiệm công dân của SV đối với các vấn đề về Hóa học của 

Nhà trường, xã hội và đất nước.  
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- Yêu thích nghề dạy học và có định hướng phát triển nghề nghiệp. 
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1.3.3. Phạm vi áp dụng ...................................................................................... 19 

1.4. CÁCH BIỂU DIỄN KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG .............. 19 
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5.5.3. Ứng dụng quan trọng nhất Phương pháp complexon: ........................ 87 

TÓM LƯỢC CUỐI CHƯƠNG ........................................................................ 88 

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP ............................................................................... 88 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ............................................................................. 88 

CHƯƠNG 6: PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ KẾT TỦA (03LT + 02 TL + 03 

BT) ...................................................................................................................... 91 

6.1. CƠ SỞ CỦA PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ KẾT TỦA ....................... 92 

6.2. ĐƯỜNG CHUẨN ĐỘ TRONG PHƯƠNG PHÁP KẾT TỦA .............. 92 

6.3. XÁC ĐỊNH ĐIỂM CUỐI CHUẨN ĐỘ TRONG PHƯƠNG PHÁP ĐO 

BẠC ..................................................................................................................... 94 
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PHẦN LÝ THUYẾT 

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG (2LT + 1TL) 

Mục tiêu 

* Mục tiêu về kiến thức  

Sau khi hoàn thành nội dung học tập của chương 1, sinh viên phải trình bày được vị 

trí, chức năng, các bước tiến hành, cách phân loại các phương pháp, cách biểu diễn kết 

quả, mối liên hệ giữa các đại lượng và các dụng cụ dùng trong phương pháp phân tích 

định lượng. 

* Mục tiêu về kỹ năng 

Sinh viên có kỹ năng phân biệt được phương pháp trong hóa học với phương pháp hóa 

lý, thiết lập và giải thích được biểu thức liên hệ giữa các đại lượng trong các công thức 

tính toán loại sai số. Sinh viên có kỹ năng tính toán, pha chế được các dung dịch có 

nồng độ xác định... 

* Mục tiêu về thái độ  

Sinh viên có nhận thức đúng về phương pháp học môn hóa học phân tích, mô tả mối 

quan hệ mật thiết liên môn giữa nội dung môn học với các môn học khác trong chương 

trình. Sinh viên có nhận thức đúng đắn về các sự vật hiện tượng trong thế giới tự nhiên 

và bảo vệ môi trường, qua đó có ý thức tích cực trong học tập phát triển nhân cách 

người giáo viên. 
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Nội dung 

Chương này giới thiệu một số vấn đề cơ bản sau:  

 Vị trí, chức năng của phân tích định lượng. 

 Quá trình tiến hành. 

 Phân loại các phương pháp phân tích định lượng. 

 Cách biểu diễn kết quả phân tích định lượng. 

 Các dụng cụ đo chính xác trong phân tích định lượng. 
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1.1. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG CỦA PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG 

+ Đối tượng 

Hoá học phân tích định tính nghiên cứu cấu tạo của vật chất xem chúng được 

cấu tạo từ các nguyên tố hoá học nào, ion nào hoặc từ những hợp chất nào. Hoá học 

phân tích định lượng xác định hàm lượng của các nguyên tố, ion có trong hợp chất hay 

trong mẫu nghiên cứu. 

+ Nội dung nghiên cứu 

 Hoá học phân tích định lượng xác định hàm lượng các nguyên tố, ion có trong 

các hợp chất, các chất. 

+ Ý nghĩa, tầm quan trọng của hoá học phân tích định lượng 

 Hoá học phân tích nói chung và phân tích định lượng nói riêng có ý nghĩa rất 

lớn đối với khoa học và đời sống. 

- Với hoá học nó là cơ sở để nghiên cứu, để tìm ra các nguyên tố mới. 

- Với các ngành khoa học khác: Khoáng chất học, địa chất học, sinh lý học, vi 

sinh học, nông học và các ngành kỹ thuật,...thì hoá học phân tích cũng đóng vai trò hết 

sức quan trọng. 

- Với sản xuất: Bất kỳ một nguyên vật liệu nào được dùng để sản xuất ra một 

sản phẩm nào đó cũng cần đến hoá học phân tích để xác định thành phần định tính 

cũng như định lượng của chúng, biết được dữ kiện đặc trưng cho chất lượng sản phẩm. 

1.2.  QUÁ TRÌNH TIẾN HÀNH 

1.2.1. Các bước tiến hành phân tích định lượng 

Để tiến hành phân tích định lượng một mẫu nghiên cứu theo phương pháp phân tích 

thể tích người ta thường tiến hành theo 5 bước sau đây: 

1. Chọn mẫu đại diện Tức là chọn một phần nhỏ chất tiêu biểu cho toàn bộ đối 

tượng phân tích. Ví dụ: Khi tiến hành phân tích chỉ lấy độ vài gam mẫu đại diện cho 

hàng tấn vật liệu, đây là điều khá phức tạp quyết định kết quả phân tích. 

2. Chuyển chất phân tích vào dung dịch. Khi tiến hành phân tích bằng phương 

pháp hoá học hoà tan hoàn toàn mẫu trong dung môi thích hợp và tiến hành phân tích 

trong dung dịch (khi sử dụng một số phương pháp vật lý có thể không cần hoà tan mẫu 

nhưng phải có một số động tác xử lý hoá học trước đối với mẫu). 
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3. Tách các cấu tử cản trở khi tiến hành phân tích cấu tử chính. Ở đây phải dùng 

các phương pháp hoá học, hoá lý và cả phương pháp vật lý khi cần. 

4. Tiến hành phân tích bằng phương pháp thích hợp. 

5. Tính kết quả phân tích bao gồm đánh giá kết quả và độ chính xác của kết quả 

phân tích. 

1.2.2. Chuẩn bị cho quá trình phân tích mẫu 

Để chuẩn bị cho quá trình phân tích mẫu cần chuẩn bị một số nội dung sau đây: 

+ Chuẩn bị các dụng cụ trong phân tích thể tích với độ đo lường chính xác đã được 

kiểm tra: pipet, buret, bình định mức, ống đong, bình eclen. 

+ Pha các loại dung dịch. 

- Pha dung dịch từ chất rắn (là chất gốc) ta chỉ cần cân một lượng chính xác trên 

cân phân tích theo tính toán rồi pha trong bình định mức có dung tích nhất định ta 

được dung dịch có nồng độ xác định. 

- Pha dung dịch từ chất rắn (không phải là chất gốc) thì sau khi pha được dung 

dịch theo như đã tính toán thì phải dùng một dung dịch khác có nồng độ chuẩn (gọi là 

dung dịch chuẩn) để xác định lại nồng độ. 

- Pha dung dịch từ một dung dịch khác đã biết nồng độ chính xác. 

- Pha dung dịch từ mẫu tiêu chuẩn (có thể là chất rắn hay dung dịch). 

1.2.3. Chất gốc 

Chất gốc là những chất rắn thoả mãn 4 điều kiện sau đây: 

- Tinh khiết về mặt hoá học, không được lẫn tạp chất. Nếu có chỉ  

từ 0,05  1%. 

- Phải có thành phần ứng đúng với công thức (có CT xác định và TP không 

đổi). 

- Bền ở mọi trạng thái. 

- Phải có đương lượng gam đủ lớn. 

Nếu một chất thiếu 1 trong 4 điều kiện trên thì chất đó không phải là chất gốc. 

+ Các phương pháp tiến hành chuẩn độ bằng phương pháp thể tích. 

- Phương pháp pipet: Dùng pipet để lấy dung dịch chuẩn hoặc chất nghiên cứu. 
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- Phương pháp chuẩn độ lượng cân riêng: Cân chính xác lượng chất chuẩn trên 

cân phân tích rồi pha vào bình định mức dung tích nhất định. Sau đó dùng chất nghiên 

cứu hoặc chất chuẩn để chuẩn độ nồng độ chất nghiên cứu. 

1.3. PHÂN LOẠI CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG 

 Dựa vào bản chất mà người ta chia phân tích định lượng ra làm 2 loại chính: 

Phương pháp hoá học và phương pháp vật lý. 

1.3.1. Phương pháp vật lý 

 Các phương pháp vật lý dựa trên việc đo một số tính chất vật lý nào đó (độ hấp 

thụ ánh sáng, độ dẫn điện, . . .) của đối tượng phân tích. Tính chất này là hàm của khối 

lượng hoặc nồng độ cấu tử trong mẫu phân tích vì vậy từ kết quả đo có thể suy ra hàm 

lượng của cấu tử cần xác định. 

 Ví dụ: Cường độ màu của dung dịch KMnO4 tỷ lệ thuận với nồng độ của chất 

này. Vì vậy đo độ hấp thụ ánh sáng của dung dịch ở 1 bước sóng xác định để suy ra 

nồng độ đương lượng của Mn có trong dung dịch. 

  Tuy vậy thông thường phải sử dụng phản ứng hoá học để chuyển cấu tử phân 

tích thành dạng có tính chất vật lý thích hợp. Ví dụ chuyển Mn2+ thành MnO4- rồi đo 

phổ hấp thụ phân tử sau đó mới suy ra nồng độ của ion MnO4- và Mn2+. Các phương 

pháp loại này gọi là các phương pháp hoá lý. Hầu hết các phương pháp vật lý và hoá lý 

đòi hỏi phải dùng máy đo vì vậy chúng còn có tên chung là các phương pháp phân tích 

công cụ. 

Ưu điểm của các phương pháp phân tích công cụ là độ nhạy cao, tốc độ phân 

tích nhanh, dùng phổ biến trong các phép phân tích vết cũng như trong phân tích hàng 

loạt để kiểm tra sản xuất. 

1.3.2. Phương pháp hoá học 

 Trong phương pháp hoá học dựa vào dạng tồn tại của chất nghiên cứu người ta 

lại chia ra 3 loại: Phân tích khối lượng (chất rắn), phân tích thể tích (chất lỏng) và phân 

tích khí (chất khí). 

 Phân tích khối lượng: Chẳng hạn để xác định hàm lượng của cấu tử M ta cho 

dư thuốc thử R vào để M phản ứng với R tạo thành hợp chất MRn kết tủa. Sau đó tách 

MRn và dựa vào khối lượng thu được có thể tính được hàm lượng M trong mẫu phân 

tích.  
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 Phân tích thể tích: Cũng có thể cho một lượng chính xác thuốc thử R đủ để tác 

dụng hết với M. Người ta đo thể tích của dung dịch thuốc thử R có nồng độ chính xác 

đã biết và từ đó tính được lượng cấu tử cần xác định M. 

Phân tích khí: Nếu cho thuốc thử R vào mà sản phẩm phản ứng có sinh ra chất 

khí thì có thể tìm được lượng của nó bằng cách đo thể tích khí ở một nhiệt độ và áp 

suất xác định rồi suy ra hàm lượng của cấu tử M. 

Ngoài ra trong phân tích thể tích dựa vào bản chất của phản ứng hoá học xảy ra 

người ta lại chia ra thành các phương pháp trung hoà, phương pháp oxihoá - khử, 

phương pháp kết tủa và phương pháp tạo phức. 

 Phương pháp phân tích khối lượng và phân tích thể tích được dùng đầu tiên 

trong phân tích định lượng nên người ta còn gọi 2 phương pháp này là phương pháp 

kinh điển. 

 Ngoài ra còn có phương pháp vi sinh để định lượng vết các chất dựa trên hiệu 

ứng của chúng với tốc độ phát triển của các vi sinh vật. 

1.3.3. Phạm vi áp dụng 

 Tuỳ theo kích thước mẫu và hàm lượng cấu tử cần phân tích mà ta sử dụng các 

phương pháp phân tích tương ứng. 

 Phương pháp phân tích thể tích đòi hỏi xác định chính xác điểm kết thúc chuẩn 

độ (điểm gần với điểm tương đương) vì vậy nếu hàm lượng của cấu tử cần xác định 

nhỏ làm cho việc xác định điểm tương đương khó khăn thì người ta cũng ít sử dụng 

phương pháp này. 

1.4. CÁCH BIỂU DIỄN KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG   

1.4.1. Biểu diễn hoá học 

 Người ta thường biểu diễn cấu tử cần phân tích dưới dạng tồn tại của nó trong 

chất phân tích. Ví dụ nitơ được biểu diễn dưới dạng NO3
-, NO2

-, NH3, NH4
+,...Các 

muối được biểu diễn dưới dạng các ion. 

 Đối với các cấu tử chưa biết chính xác thành phần hoặc không cần xác định trực 

tiếp thành phần thì thường biểu diễn các cấu tử dưới dạng các nguyên tố hoặc dưới 

dạng các oxit. 
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 Thông thường mục đích phân tích quyết định cách biểu diễn cấu tử phân tích. 

Ví dụ: Sắt trong quặng được biểu diễn dưới dạng Fe. Canxi trong đá vôi được biểu 

diễn dưới dạng CaO nếu dùng đá vôi để sản xuất vôi. 

1.4.2. Biểu diễn số học 

Hàm lượng của cấu tử có trong mẫu phân tích thường được biểu diễn dưới dạng 

K
Q

q
. 

Ở đây q là lượng cấu tử có trong mẫu. Q là lượng mẫu, còn K là thừa số tính. 

Nếu q, Q cùng đơn vị khối lượng và K = 100 thì hàm lượng cấu tử được biểu diễn dưới 

dạng hàm lượng % khối lượng của cấu tử có trong mẫu. 

Nếu q, Q cùng đơn vị khối lượng và K = 1.000.000 thì hàm lượng cấu tử được 

biểu diễn thành phần triệu (ppm = parts per million; 1ppm = 1µg/mL) khối lượng của 

cấu tử có trong mẫu. Tương tự có nồng độ phần tỷ (ppb = parts per billion; 1ppb = 

1µg/L). ppm và ppb là cỡ nồng độ vết và siêu vết. 

Đối với các chất rắn thường biểu diễn % khối lượng hoặc phần triệu (ppm) nếu 

khối lượng cấu tử trong mẫu quá bé. 

Đối với các chất lỏng thì có thể biểu diễn dưới dạng: 

+ % khối lượng PW
W biểu diễn phần khối lượng cấu tử trong 100 phần khối 

lượng mẫu. 

+ % thể tích PV
V biểu diễn số phần thể tích cấu tử trong 100 phần thể tích mẫu 

(ở nhiệt độ xác định). 

+ % khối lượng - thể tích PW
V biểu diễn phần khối lượng cấu tử trong 100 phần 

thể tích mẫu, thường dùng khi cần biểu diễn nồng độ % của chất rắn hoặc chất lỏng 

nguyên chất trong một chất lỏng khác ở một nhiệt độ xác định. 

+ % thể tích - khối lượng PV
W biểu diễn phần thể tích cấu tử trong 100 phần 

khối lượng mẫu, thường dùng để biểu diễn nồng độ % theo thể tích chất lỏng hoặc khí 

trong một khối lượng chất lỏng khác. 

Các hệ thức liên hệ: 

   PW
W = PW

V/ dl    (dl là tỷ khối mẫu lỏng). 

   PW
W = PV

Wdc      (dc là tỷ khối cấu tử lỏng). 

   PW
W = PV

V.dc/dl  
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Trong trường hợp khi lượng cấu tử trong chất phân tích quá bé thì người ta 

thường biểu diễn theo phần triệu (ppm). Đối với các dung dịch rất loãng thì  

dl  1 nên PW
W = PW

V. 

Ví dụ: Trong 1 lít nước tự nhiên có 0,002 gam chì thì ta nói có 2 ppm Pb2+. 

Nghĩa là có 2 phần khối lượng chì trong 1.000.000 phần thể tích nước. 

Đối với các chất khí thì thường biểu diễn theo số % thể tích PV
V. 

Ví dụ: Khi cho 1,150 lít không khí khô (ở 00 C và 760 mm Hg) đi chậm qua 

một dung dịch NaOH đặc thì lượng khí CO2 bị NaOH giữ lại là 1,3 mg. Tinh  PV
V của 

CO2 có trong không khí khô ở trên. 

Giải: Số mol CO2 = 
310.44

3,1
  Thể tích CO2 có trong không khí là 

4,22.
10.44

3,1
3

 lít; Vậy: %058,0
150,1.10.44

100.4,22.3,1
3

V

VP  

1.4.3. Biểu diễn nồng độ trong phân tích định lượng 

Trong phân tích định lượng người ta thường dùng các loại nồng độ sau: 

1.4.3.1. Nồng độ phần trăm (%). 

Nồng độ phần trăm là khối lượng chất tan trong 100 gam dung dịch  (Pw
W) hoặc 

khối lượng chất tan trong 100 mL dung dịch (Pw
V). 

(%)100.% tan

dungdich

chat

m

m
C   

1.4.3.2. Nồng độ mol/ lit (M). 

Nồng độ mol / lít (CM) là số mol chất tan trong 1000 mL hay 1 lít dung dịch 

(hoặc số milimol trong 1 mL dung dịch). 

V

n
CM   với n là số mol chất tan; V là số lít dung dịch. 

Để ký hiệu nồng độ mol người ta dùng chữ M. Ví dụ dung dịch NaOH 0,25 M 

có nghĩa là trong 1 lít dung dịch có 0,25 mol NaOH. Cần phân biệt khối lượng mol 

cũng ký hiệu là M. Ví dụ MNaOH = 40 gam. 

Nồng độ phần trăm là nồng độ gần đúng còn nồng độ mol là nồng độ chính xác. 

1.4.3.3. Nồng độ đương lượng (N). 

Là số đương lượng gam chất tan có trong 1 lít dung dịch. 
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V
C N


  với  là số đương lượng gam chất tan; V là số lít dung dịch. 

Ví dụ: dung dịch NaOH 0,1N nghĩa là 1 lít dung dịch NaOH có 0,1 đương 

lượng gam NaOH. 

Đương lượng gam của một chất trong phản ứng hoá học đã cho là đại lượng 

tính bằng gam, tính bằng khối lượng mol nguyên tử, khối lượng mol phân tử của 1 mol 

nguyên tử hay phân tử của chất đó chia cho số đơn vị điện tích hoặc số mol ion H+ của 

1 mol chất đó đã tham gia phản ứng 

n

M A

A  ;  MA là khối lượng mol của A.  

 Nếu phản ứng hoá học là phản ứng oxi hoá - khử thì n là số electron trao đổi 

của 1 mol A. 

 Nếu phản ứng hoá học là phản ứng axit – bazơ thì n là số mol ion H+ của 1 mol 

chất A đã tham gia phản ứng (trao đổi). 

 Nếu phản ứng là phản ứng trao đổi thì n là điện tích của ion kim loại trong chất 

A. 

Đương lượng gam của một chất không phải là một hằng số. 

Ví dụ 1:   NaOH + H2SO4    NaHSO4  + H2O 

Thì đương lượng gam của NaOH và H2SO4 bằng đúng khối lượng mol (vì 1 

mol NaOH và 1 mol H2SO4 trao đổi đúng 1 mol ion H+). 

Nhưng với phản ứng  2NaOH + H2SO4    Na2SO4  + 2 H2O 

Thì đương lượng gam của NaOH bằng khối lượng mol chia cho 1 (vì 1 mol 

NaOH trao đổi 1 mol ion H+) còn đương lượng của H2SO4 bằng khối lượng mol của 

H2SO4 chia cho 2 (vì 1 mol H2SO4 trao đổi 2 mol ion H+). 

Ví dụ 2:  5 Fe2+  +  MnO4
- + 8 H+      5 Fe3+ + Mn2+ + 4 H2O 

Thì đương lượng gam của Fe2+ bằng đúng khối lượng mol của nó (vì trao đổi 1 

electron) còn đương lượng gam của MnO4
-  bằng khối lượng mol của nó chia cho 5 (vì 

trao đổi 5 electron). 

Ví dụ 3:  BaCl2  + 2AgNO3      Ba(NO3)2  + 2AgCl 



 
 

Phân tích định lượng                         23                           Học liệu Elearning ĐHSPTN 

 

Đương lượng gam của BaCl2 bằng khối lượng mol của nó chia cho 2 (điện tích 

của ion Ba2+ là +2) còn đương lượng gam của AgNO3 băng đúng khối lượng mol của 

nó (vì điện tích của ion Ag+ là +1). 

Quy tắc đương lượng 

Trong một phản ứng hoá học số đương lượng gam của các chất tham gia phản 

ứng bằng nhau. 

Khối lượng đương lượng là khối lượng của 1 đương lượng gam chất đó. 

1.4.4. Độ chuẩn của một chất (TA) 

Độ chuẩn của một chất là số gam chất đó có trong 1 mL dung dịch. 

         

Ví dụ: Độ chuẩn của HCl là  THCl = 0,00365 có nghĩa là cứ 1 mL dung dịch HCl 

chứa 0,00365 gam HCl. 

1.4.5. Độ chuẩn của một chất theo chất khác (TA/B) 

Độ chuẩn của một chất A theo chất B là số gam của chất B phản ứng vừa đủ với 

1 mL dung dịch chất A. 

Ví dụ THCl/CaO = 0,0056 có nghĩa là cứ 0,0056 gam CaO phản ứng vừa đủ với 1 

mL dung dịch HCl. 

 

1.5. CÁC DỤNG CỤ ĐO CHÍNH XÁC TRONG PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG 

     

Hình 1.1. Một số dụng cụ trong phân tích định lượng 

1.5.1. Đo khối lượng 

Cân kỹ thuật: Lượng cân thường lớn, có độ chính xác nhỏ ( 1g), nhưng cân 

nhanh, dễ cân. 
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Cân phân tích thường: Cân tối đa 200 gam, có độ chính xác cao hơn  

( 0,1 mg với cân bán vi,  0,01 mg với cân vi phân tích và  10-6–10-9 mg với cân 

siêu vi). Quá trình cân khó và lâu hơn so với cân kỹ thuật. 

Cân phân tích dùng điện và cân điện tử: Nguyên tắc như cân phân tích thường, 

nhưng dùng điện nên khắc phục được thời gian và quy trình. 

Trước khi dùng cân phải kiểm tra cân. 

1.5.2. Đo thể tích 

Pipét (ống hút), Buret (ống chuẩn độ), bình định mức được làm bằng thuỷ tinh 

với các loại to nhỏ khác nhau tuỳ theo yêu cầu. Các dụng cụ này không được sấy ở 

nhiệt độ cao. 

Trước khi dùng các dụng cụ đo thể tích cần phải kiểm tra lại.   

 

TÓM LƯỢC CUỐI CHƯƠNG 

Một số nội dung cần nắm vững trong chương 1:  

Khái quát về phân tích định lượng: 

- Vị trí, chức năng của phân tích định lượng. 

- Quá trình tiến hành. 

- Phân loại các phương pháp phân tích định lượng. 

- Cách biểu diễn kết quả phân tích định lượng. 

- Các dụng cụ đo chính xác trong phân tích định lượng. 

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 

1. Đối tượng, nhiệm vụ và phân loại các phương pháp trong PTĐL là gì? 

2. Nêu các cách biểu diễn kết quả phân tích định lượng và đánh giá kết quả trong 

PTĐL? 

3. Trình bày các dụng cụ đo trọng lượng và các dụng cụ đo thể tích? 

4. Chỉ ra những nội dung trong chương 1 được đưa vào hoặc liên quan tới chương 

trình HH phổ thông? 

5. Tính lượng Ba(OH)2 cần hoà tan thành 250 mL rồi lấy 20 mL dung dịch này đem 

chuẩn độ bằng dung dịch HCl 0,09884 N thì hết 22,4 mL. 

6. Tính số gam H2SO4 nguyên chất có trong 500 mL dung dịch nếu khi chuẩn độ 25 

mL dung dịch axit này phải dùng hết 22,8 mL dung dịch NaOH có độ chuẩn  
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T = 0,004257 g/mL. 

7. Tính độ chuẩn T(K2Cr2O7/ Fe) biết T(K2Cr2O7) = 0,005 g/mL. 

8. Tính nồng độ đương lượng và độ chuẩn của dung dịch NaOH nếu khi chuẩn độ 

lượng chính xác một lượng 0,1595 gam H2C2O4.2H2O thì tiêu thụ hết 24,6 mL dung 

dịch NaOH. 

9. Phải cho thêm bao nhiêu mL nước vào 100 mL dung dịch axit H2SO4 nồng độ 98% 

(d = 1,83 g/mL) để được dung dịch 26%. 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

1. Để tiến hành phân tích định lượng một mẫu nghiên cứu theo phương pháp phân tích 

thể tích người ta thường tiến hành theo mấy bước? 

A. 3 bước     B. 4 bước 

   C. 5 bước    D. 6 bước 

2. Tính chất nào sau đây không thỏa mãn điều kiện của chất gốc? 

A. Tinh khiết không lẫn tạp chất, nếu có chỉ từ 3-5%. 

B. Có thành phần ứng đúng với công thức. 

C. Bền ở mọi trạng thái. 

D. Đương lượng gam đủ lớn. 

3. Để pha chế 1 lít dung dịch HClO4 0,10 M cần dùng bao nhiêu mL HClO4 70%,       

d =1,67 g/mL? 

A. 7,59 mL    B. 8,59 mL 

C. 9,59 mL    D. 10,59 mL 

4. Để trung hòa 25,00 mL dung dịch HCl phải dùng hết 15,86 mL dung dịch NaOH 

0,0200M. Nồng độ mol/L của HCl là 

A. 0,0127 M    B. 0,0200 M   

   C. 0,0227 M    D. 0,0120 M 

5. Để phản ứng hết với 25,00 mL dung dịch chứa 6,300 g H2C2O4.2H2O trong 1 lít 

dung dịch, người ta phải dùng 20,18 mL dung dịch NaOH a M. Giá trị của a là 

A. 0,0129 M     B. 0,2193 M   

   C. 0,1239 M    D. 0,3129 M 

6. Trộn 500 mL dung dịch HNO3 30% (d1 = 1,2 g/mL) với 500 mL dung dịch HNO3 

10% (d2 = 1,05 g/mL) thu được dung dịch HNO3 có nồng độ % là 
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  A. 20,7%    B. 20% 

  C. 19,5%    D. 21,5% 

7. Cân chính xác bao nhiêu gam H2C2O4.2H2O tinh khiết và cho vào bình 2 lít để thu 

được dung dịch axit oxalic 0,1N? 

  A. 6,30 gam    B. 12,60 gam 

  C. 9,45 gam    D. 6,03 gam 

8. Khi chuẩn độ 25,0 mL dung dịch axit H2SO4 cần dùng hết 22,8 mL dung dịch 

NaOH có độ chuẩn T = 0,004257 g/mL. Số gam H2SO4 nguyên chất có trong 500 mL 

dung dịch trên là 

  A. 4,37g    B. 3,37g 

  C. 1,37g    D. 2,37g 
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CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TRỌNG LƯỢNG (2LT+1TL) 

Mục tiêu 

* Mục tiêu về kiến thức 

Sau khi hoàn thành nội dung học tập của chương 2, sinh viên phải trình bày được bản 

chất, nguyên tắc chung, các bước tiến hành và  những yêu cầu đối với dạng cân, dạng 

kết tủa trong phân tích trọng lượng. 

* Mục tiêu về kỹ năng 

Sinh viên có kỹ năng tính toán được các kết quả phân tích trọng lượng dựa vào định 

luật hợp thức hoặc quy tắc đương lượng. Sinh viên có kỹ năng Giải thích được các 

hiện tượng, vấn đề liên quan xảy ra trong thực tiễn;  Vận dụng các kiến thức đã được 

trang bị  để giải quyết các bài tập liên quan đồng thời chỉ ra được những nội dung 

trong chương 2 được đưa vào chương trình THPT. 

* Mục tiêu về thái độ  

Sinh viên có nhận thức đúng về tầm quan trọng cần thiết đối với người phân tích khi 

tiến hành phân tích mẫu bằng phương pháp phân tích trọng lượng. Giải thích được các 

hiện tượng, vấn đề liên quan xảy ra trong thực tiễn. Đồng thời, chỉ ra những nội dung 

trong chương 2 được đưa vào chương trình học. Qua đó, sinh viên có ý thức tích cực 

trong học tập và phát triển nhân cách người giáo viên. 
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Nội dung 

Chương này giới thiệu một số vấn đề cơ bản sau:  

 Nguyên tắc chung. 

 Tính toán trong phân tích trọng lượng. 

 Dạng kết tủa và dạng cân. 

 Lựa chọn điều kiện làm kết tủa. 

 Lọc và rửa kết tủa. 

 Chuyển kết tủa thành dạng cân. 

 Sự hút ẩm của kết tủa. 

 Phạm vi ứng dụng của phương pháp phân tích trọng lượng. 

 Ví dụ về phân tích trọng lượng. 
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2.1. NGUYÊN TẮC CHUNG 

Để xác định khối lượng của M có trong mẫu người ta tách hoàn toàn M ra khỏi 

các cấu tử khác dưới dạng một hợp chất hoá học MA. Dựa vào lượng cân của MA mà 

tính khối lượng của M hoặc hàm lượng của M có trong mẫu. Thường MA là các chất 

rắn ít tan như BaSO4, Fe2O3,... 

2.2. YÊU CẦU ĐỐI VỚI DẠNG CÂN VÀ DẠNG KẾT TỦA 

Có trường hợp dạng kết tủa và dạng cân là giống nhau. VD về dạng kết tủa và 

dạng cân: 

Dạng kết tủa Dạng cân Dạng kết tủa Dạng cân 

BaSO4 BaSO4 MgNH4PO4 Mg2P2O7 

Fe(OH)3 Fe2O3 BaCrO4 BaCrO4 

Al(OH)3 Al2O3 Cr2O3 Cr2O3 

2.2.1. Dạng kết tủa 

+ Kết tủa phải có tích số tan nhỏ (thực tế không tan, kết tủa ở điều kiện tối ưu 

về pH, t0, lượng dư thuốc thử). 

+ Kết tủa phải có độ tinh khiết cao hoặc chứa tạp chất có thể đuổi dễ dàng khi 

sấy hoặc nung (khi kết tủa không hấp phụ cộng kết và nội hấp các tạp chất). 

+ Kết tủa dễ chuyển sang dạng cân khi sấy hoặc nung, dễ lọc, dễ rửa. 

+ Kết tủa không bị hấp phụ, hấp thụ (nước, CO2), không bị phân hủy bởi ánh 

sáng để không ảnh hưởng đến kết quả phân tích. 

2.2.2. Dạng cân 

+ Công thức xác định và thành phần không đổi. 

+ Bền khi tiến hành các thao tác phân tích. 

+ Hàm lượng nguyên tố cần tìm càng nhỏ càng tốt (KL mol PT của dạng cân 

càng lớn hơn KL mol PT của dạng cần xác định càng tốt). 

VD: Với cùng 1mg dạng cân thì, sai số xác định Cr ở dạng cân Cr2O3 là 

104/152 = 0,7 mg còn ở dạng cân BaCrO4 là 52/253,3 = 0,2mg. 

2.3. TÍNH TOÁN TRONG PHÂN TÍCH TRỌNG LƯỢNG 

2.3.1. Hệ số chuyển (K) 
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Thường thì dạng cân không phảo là dạng cần xác định hàm lượng, nên từ khối 

lượng dạng cân phải tính khối lượng dạng cần xác định. Hệ số chuyển (K) là đại lượng 

mà cần phải nhân khối lượng của dạng cân với nó để được khối lượng của dạng cần 

xác định. 

VD: SiO2 → Si (K = 0,4674); Mg2P2O7 → 2Mg (K = 0,2185); 

Mg2P2O7 → 2MgO (K = 0,3622); Mg2P2O7 → 2MgCO3 (K = 0,7576); 

2NH4Cl → (NH4)2PtCl6 → Pt (K = 2N/Pt = 28/195,084 = 0,1435); 

2.3.2. Cách tính kết quả 

 Nếu lượng cân mẫu là p gam; dạng cân là q gam; K là hệ số chuyển, thì: 

   
p

qK
X

%100..
%   

 Nếu p gam mẫu hòa tan trong V0 mL, lấy ra V mL để phân tích, thì: 

  
Vp

VqK
X

.

%100...
% 0  

2.4. LỰA CHỌN ĐIỀU KIỆN LÀM KẾT TỦA 

2.4.1.  Lượng chất làm kết tủa 

Không nên lấy lượng chất làm kết tủa quá bé hoặc quá lớn thường nếu chỉ có 

một cấu tử thì chỉ nên lấy lượng cân từ 0,2 – 1 gam. Khi phân tích các lượng vết thì 

tuỳ thuộc theo mẫu có thể lấy lượng cân từ 10 – 100 gam. 

2.4.2. Chất làm kết tủa 

Chất làm kết tủa được lựa chọn sao cho có độ tan bé nhất, có tính chọn lọc 

(không làm kết tủa đồng thời các chất khác), phải chọn chất làm kết tủa với lượng dư 

của nó sao cho sau khi làm kết tủa lượng cấu tử xác định còn lại trong dung dịch  

không vượt quá độ chính xác của phép cân. Thông thường nồng độ chất làm kết tủa 

phải lớn hơn nhiều lần nồng độ cấu tử cần xác định. Khi làm kết tủa các tinh thể thì 

nên nhỏ từ từ dung dịch chất làm kết tủa có nồng độ loãng vào dung dịch nghiên cứu. 

Khi làm kết tủa các chất vô định hình thì nên đi từ dung dịch đặc bằng các 

thuốc thử có nồng độ cao và làm kết tủa nhanh. 

2.4.3. Nhiệt độ 

Nói chung thường làm kết tủa khi đun nóng, đối với các kết tủa có độ tan tăng 

theo nhiệt độ thì trước khi lọc phải làm nguội và rửa bằng nước nguội (VD PbCl2). 
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2.5. LỌC VÀ RỬA KẾT TỦA 

Thường kết tủa là tinh thể thi nên để lắng và sau đó lọc, rửa. Tuy nhiên nếu để 

lâu mà có nhiều kết tủa lạ hoặc đó là kết tủa vô định hình thì nên lọc ngay sau khi kết 

tủa. Nếu kết tủa có độ tan nhỏ thì có thể rửa nhiều lần và ngược lại nếu kết tủa có độ 

tan lớn thì nên rửa bằng chất điện li mạnh có nồng độ lớn. Có thể rửa bằng nước hoặc 

các dung môi hữu cơ để hạn chế độ tan của kết tủa 

Khi lọc cần kết hợp phương pháp gạn kết hợp với rửa kết tủa. 

2.6. CHUYỂN KẾT TỦA THÀNH DẠNG CÂN 

 Để chuyển dạng kết tủa thành dạng cân thường dùng phương pháp sấy khô và 

nung nhằm mục đích đuổi hết nước hấp phụ hoặc nước kết tinh, hoặc chuyển hoàn 

toàn thành hợp chất có thành phần xác định, hoặc phân hủy hoàn toàn tạp chất giữ lại 

trên kết tủa khi rửa. Một số kết tủa có thể chuyển dẽ dàng thành dạng cân, bằng cách 

sất khô ở nhiệt độ thường không cần đun nóng, bằng cách rửa kết tủa với dung môi 

hữu cơ như rượu, ete. Ví dụ, xác định Na dưới dạng muối natri uranyl axetat 

NaZn(UO2)3(CH3COO)9.6H2O. Nhiều kết tủa được chuyển thành dạng cân bằng cách 

sấy ở nhiệt độ khoảng 100oC. Ví dụ, có thể sấy khô các kết tủa kim loại tách ra khi 

điện phân, các kết tủa kim loại với thuốc thử hữu cơ… 

 Đối với các kết tủa thay đổi thành phần hóa học khi chuyển sang dạng cân thì 

phải nung ở nhiệt độ đủ cao. Ví dụ kết tủa Fe(OH)3 chuyển hoàn toàn thành Fe2O3 ở 

nhiệt độ 1000-1100oC. Các sunfua kim loại chỉ chuyển thành oxit ở nhiệt độ rất cao. 

2.7. SỰ HÚT ẨM CỦA KẾT TỦA 

Để chuyển kết tủa thành dạng cân thường dùng phương pháp sấy khô hoặc 

nung nhằm đuổi hết nước hấp phụ hoặc nước kết tinh. Kết tủa sau khi sấy, nung phải 

được làm nguội trong bình hút ẩm trước khi cân nếu nó hút ẩm mạnh. 

2.8. PHẠM VI ỨNG DỤNG CỦA PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KHỐI LƯỢNG 

Nói chung phương pháp phân tích khối lượng cho kết quả khá chính xác và tin 

cậy khi xác định các cấu tử với lượng lớn hoặc trung bình.  

Nhược điểm lớn nhất của phương pháp phân tích khối lượng là thời gian phân 

khá dài, không thích hợp khi cần phân tích nhanh. Khi có nhiều yếu tố gây cản trở thì 

phương pháp phân tích khối lượng càng lâu. 
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Phương pháp phân tích khối lượng chỉ được thực hiện khi không đòi hỏi độ 

chính xác cao và không chú ý đến yếu tố thời gian. 

2.9. CÁC VÍ DỤ THỰC HÀNH PHÂN TÍCH KHỐI LƯỢNG. 

Xác định H2O kết tinh trong BaCl2.2H2O; Xác định Ba trong BaCl2.2H2O. Xác định Fe 

trong phèn sắt amoni, trong Fe(OH)3. 

TÓM LƯỢC CUỐI CHƯƠNG 

Một số nội dung cần nắm được trong chương 2: 

- Nguyên tắc chung. 

- Tính toán trong phân tích trọng lượng. 

- Dạng kết tủa và dạng cân. 

- Lựa chọn điều kiện làm kết tủa. 

- Lọc và rửa kết tủa. 

- Chuyển kết tủa thành dạng cân. 

- Sự hút ẩm của kết tủa. 

- Phạm vi ứng dụng của phương pháp phân tích trọng lượng. 

- Ví dụ về phân tích trọng lượng. 

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 

1. Thế nào là dạng kết tủa? dạng cân? Trình bày các yêu cầu đối với dạng kết tủa và 

dạng cân? 

2. Các nguyên tắc lựa chọn điều kiện làm kết tủa? 

3. Phân tích các điều kiện cần và đủ để làm kết tủa một chất? Chất được coi là kết tủa 

hoàn toàn khi nào? 

4. Lấy các ví dụ về dạng kết tủa và dạng cân? 

5. Để định lượng clo trong muối ăn có độ tinh khiết 80% cần cân lượng muối bằng bao 

nhiêu để sau khi hòa tan và kết tủa ion Cl- dưới dạng AgCl thì kết tủa cân được có khối 

lượng vào cỡ 0,5g? 

6. Tính số mL NH3 4,5% (d=0,98 g/mL) cần để làm kết tủa sắt dưới dạng sắt (III) 

hidroxit từ một mẫu 1,000 g quặng sắt chứa 30% Fe2O3, biết rằng cần dùng thuốc thử 

dư 10% so với lượng lí thuyết. 
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7. Để định lượng sắt người ta cân 0,5150 g quặng sắt hòa tan trong axit và oxi hóa sắt 

thành Fe3+. Sau đó làm kết tủa dưới dạng hidroxit, lọc, nung, cân được 0,2505 g Fe2O3. 

%Fe trong quặng có giá trị là: (Biết MFe = 55,85 M; MFe(OH)3 = 159,69 M) 

8. Để xác định hàm lượng P trong một mẫu quặng photphat người ta hòa tan 0,4180 g 

quặng và làm kết tủa P dưới dạng MgNH4PO4.6H2O. Sau đó nung để chuyển thành 

Mg2P2O7. Khối lượng Mg2P2O7 cân được bằng 0,2208 g. Tính hàm lượng P2O5 trong 

quặng? Biết MMg2P2O7 = 222,55 M và MP2O5 = 141,95 M. 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

1. Yêu cầu nào sau đây không đúng đối với dạng kết tủa? 

A. Kết tủa dễ chuyển sang dạng cân khi sấy hoặc nung. 

B. Kết tủa phải có độ tinh khiết cao. 

C. Kết tủa phải có tích số tan đủ lớn. 

D. Kết tủa không bị hấp phụ, hấp thụ (nước, CO2). 

2. Đâu là dạng cân tương ứng với dạng kết tủa Fe(OH)3? 

A. Fe2O3     B. FeO 

C. Fe3O4     D. Fe(OH)3 

3. Để định lượng Cr3+, nên chuyển Cr về dạng cân là 

A. BaCr2O7     B. BaCrO4 

C. Cr2O3     D. CrO3  

4. Ưu điểm của phương pháp phân tích khối lượng là 

 A. kết quả chính xác và độ chính xác có thể đạt tới 0,1% hoặc cao hơn. 

 B. kết quả chính xác và tin cậy khi xác định mọi số lượng cấu tử. 

 C. thao tác thực hiện đơn giản. 

 D. Thời gian phân tích nhanh. 

5. Cho các điều kiện sau: 

 (1) Có độ tan lớn nhất 

 (2) Có độ tinh khiết cao nhất 

 (3) Nếu chứa tạp chất thì chúng phải rất ít và bền 

 (4) Kết tủa tạo thành dễ xử lí khi lọc, rửa 

 (5) Luôn là dạng cân sau khi sấy và nung 

Số điều kiện thỏa mãn là hợp chất dùng làm dạng kết tủa là 
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 A. 2  B. 3  C. 4  D. 5 

6. Để định lượng clo trong muối ăn có độ tinh khiết 80% cần cân lượng muối bằng bao 

nhiêu để sau khi hòa tan và kết tủa ion Cl- dưới dạng AgCl thì kết tủa cân được có khối 

lượng vào cỡ 0,5g? (Biết MAgCl = 143,321 g/mol; MNaCl = 58,4427 g/mol) 

 A. 0,2459 g     B. 0,2549 g 

 C. 0,4259 g     D. 0,4529 g 

7. Để xác định hàm lượng P trong một mẫu quặng photphat người ta hòa tan 0,4180 g 

quặng và làm kết tủa P dưới dạng MgNH4PO4.6H2O. Sau đó nung để chuyển thành 

Mg2P2O7. Khối lượng Mg2P2O7 cân được bằng 0,2208 g. Tính hàm lượng P2O5 trong 

quặng? Biết MMg2P2O7 = 222,55 g/mol và MP2O5 = 141,95 g/mol. 

 A. 38,36%     B. 36,38% 

 C. 33,68%     D. 30,86% 

8. Để định lượng Cr3+ người ta làm kết tủa dưới dạng Cr(OH)3.(Cr2O3.nH2O). Sau đó 

nung, ta thu được dạng cân có công thức là 

 A. Cr(OH)3     B. CrO3 

 C. Cr2O3     D. CrO 

9. Để định lượng sắt người ta cân 0,5150 gam quặng sắt hòa tan trong axit và oxi hóa 

thành Fe3+. Sau đó làm kết tủa sắt dưới dạng hidroxit, lọc. nug, cân được 0,2505 gam 

Fe2O3. %Fe trong quặng sắt là 

 A. 56,02%  B. 34,02%  C. 12,24%  D. 8,34% 

 

10. Hòa tan 0,5908g một mẫu phân tích chứa Al2(SO4)3, MgSO4 và tạp chất trơ. Làm 

kết tủa Al3+ và Mg2+ dưới dạng oxiquinolat Al(C9H6NO)3 và Mg(C9H6NO)2. Lọc kết 

tủa, làm khô và sấy ở 300oC được 0,8976g. Nùng để chuyển thành Al2O3 và MgO 

được 0,1050g. Thành phần % của Al2(SO4)3 có trong mẫu là 

 A. 19,26%  B. 19,62%  C. 37,59%  D. 37,95% 
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CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỂ TÍCH (1LT + 2TL) 

Mục tiêu 

* Mục tiêu về kiến thức 

Sau khi hoàn thành nội dung học tập của chương 3, sinh viên phải trình bày được các 

định nghĩa, khái niệm cơ bản và phân loại các phương pháp phân tích thể tích trong 

phân tích định lượng. Sinh viên nêu được một số chất chuẩn gốc thường gặp, các 

phương pháp chuẩn hóa và cách tính toán kết quả trong phân tích thể tích.  

* Mục tiêu về kỹ năng  

Sinh viên có kỹ năng tính toán được kết quả chuẩn độ theo định luật hợp thức hoặc 

theo quy tắc đương lượng, đồng thời thực hiện các bài tập cụ thể. Sinh viên phân biệt 

được các khái niệm trong phân tích định lượng, phân tích được các yêu cầu cơ bản đối 

với mỗi phản ứng và điều kiện một chất thỏa mãn là chất gốc 

* Mục tiêu về thái độ 

Sinh viên có nhận thức đúng về tầm quan trọng cần thiết đối với người phân tích khi 

tiến hành phân tích mẫu bằng phương pháp phân tích thể tích. Sinh viên chỉ ra những 

nội dung trong chương 3 được đưa vào chương trình THPT giúp sinh viên có ý thức 

tích cực trong học tập và phát triển nhân cách người giáo viên. 

 

Nội dung 

Chương này giới thiệu một số vấn đề cơ bản sau:  

 Các định nghĩa và khái niệm cơ bản. 

 Phân loại các phương pháp phân tích thể tích. 

 Tính toán kết quả trong phân tích thể tích. 

 Các công thức tính pH của các loại dung dịch. 

 



 
 

Phân tích định lượng                         36                           Học liệu Elearning ĐHSPTN 

 

3.1. CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 

3.1.1. Nguyên tắc của phân tích thể tích (PTTT)  

PTTT là PP xác định hàm lượng các chất theo thể tích dung dịch thuốc thử đã 

biết nồng độ chính xác được gọi là dung dịch chuẩn, thêm từ buret vào dung dịch chất 

định phân vừa đủ tác dụng với tất cả chất định phân (hoặc ngược lại). 

Chẳng hạn để xác định hàm lượng của cấu tử M ta cho chính xác thuốc thử R 

đủ để tác dụng hết với M. Thông thường người ta đo thể tích của dung dịch thuốc thử 

R có nồng độ chính xác đã biết và từ đó tính được lượng cấu tử cần xác định M. 

R + M  Q +X; 

Sự thêm từ từ dung dịch chuẩn R bằng buret vào dung dịch chất định phân được 

gọi là sự chuẩn độ (hoặc ngược lại). 

Thời điểm đã thêm lượng chất R vừa đủ tác dụng với toàn bộ chất M được gọi 

là điểm tương đương. 

Thời điểm tại đó kết thúc sự chuẩn độ được gọi là điểm cuối. Thông thường 

điểm cuối không trùng với điểm tương đương, nghĩa là thể tích dung dịch chuẩn thêm 

vào không bằng thể tích dung dịch đó ứng với điểm tương đương, vì vậy sự chuẩn độ 

mắc sai số. 

Để nhận biết điểm tương đương có thể dùng những chất gây ra những hiện 

tượng quan sát được (màu, kết tủa) xảy ra ở điểm đó. Những chất này được gọi là chất 

chỉ thị. 

3.1.2. Các yêu cầu của phản ứng dùng trong phương pháp phân tích thể tích  

+ Tốc độ phản ứng phải đủ lớn, hằng số của phản ứng thuận phải đủ lớn. Đối 

với các phản ứng chậm, cần làm tăng tốc độ phản ứng bằng đun nóng hoặc xúc tác. 

+ Phải xác định được điểm tương đương (dùng chất chỉ thị hoặc không). 

+ Chất định phân cần phản ứng hoàn toàn với thuốc thử theo PTHH xảy ra theo 

đúng hệ số hợp thức của phương trình phản ứng (hệ số tỷ lượng nhất định). Phản ứng 

phải chọn lọc, nghĩa là thuốc thử chỉ tác dụng với chất phân tích mà không phản ứng 

với bất kỳ chất nào khác. Các phản ứng phụ không xảy ra hoặc không gây trở ngại cho 

tính toán kết quả phân tích. 
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+ Trong dung dịch không được có mặt các chất gây trở ngại cho phản ứng chính 

hoặc gây khó khăn cho việc xác định điểm tương đương. Phải chọn được chất chỉ thị 

thích hợp để xác định điểm cuối. 

Do các yêu cầu tương đối cao nên phạm vi của phương pháp phân tích thể tích 

bị thu hẹp lại. Trong thực tế người ta chủ yếu dùng 2 loại phản ứng chính là các phản 

ứng kết hợp ion: phản ứng axit – bazơ, phản ứng tạo phức, phản ứng tạo kết tủa. Và 

các phản ứng trao đổi electron. Dựa vào các loại phản ứng này để phân loại các 

phương pháp phân tích thể tích. 

3.2. PHÂN LOẠI CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỂ TÍCH 

3.2.1. Phương pháp trung hoà 

Phản ứng xảy ra là phản ứng trung hoà (axit + bazơ). 

Ví dụ:  NaOH   +   HCl      NaCl   +   H2O hay  OH-   +   H+       H2O 

3.2.2. Phương pháp oxi hoá – khử.  

Phản ứng xảy ra là phản ứng oxi hoá – khử. 

a. Phương pháp Pemanganat 

Chất oxi hoá là ion Pemanganat. 
4

2

0

,
1,51

MnO H

Mn

E V 



  . Thế cao nên dược sử 

dụng nhiều nhưng nhược điểm  là KMnO4 không phải là chất gốc. 

b. Phương pháp Cromat 

Chất oxi hoá là ion cromat hay dicromat. 2
2 7

3

0 1,36
Cr O

Cr

E V



  . Mặc dù thế thấp 

hơn nhưng K2Cr2O7 là chất gốc nên được sử dụng nhiều. 

c. Phương pháp Iot 

Chất oxi hoá hay chất khử là iôt. 
2

0

2

0,54I

I

E V


  . Mặc dù có thể nhỏ nhưng có 

thuốc thử rất nhạy là hồ tinh bột nên cũng hay được sử dụng. 

d. Phương pháp Bromat 

Chất oxi hoá là ion bromat. 
3

0 1,46
BrO

Br

E V



  . Mặc dù có thể lớn nhưng phương 

pháp này ít được sử dụng vì hiếm chất chỉ thị. 

3.2.3. Phương pháp kết tủa 
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Dựa vào phản ứng tạo ra muối ít tan của 1 chất chuẩn với chất nghiên cứu và 

ngược lại. Ví dụ phương pháp đo bạc: AgNO3 + NaCl  AgCl +  NaNO3 

3.2.4. Phương pháp tạo phức 

Dựa vào phản ứng tạo ra phức ít tan, ít phân li hoặc có màu đặc trưng. Phương 

pháp này có ứng dụng chính là để xác định độ cứng của nước. 

3.3. TÍNH TOÁN KẾT QUẢ TRONG PHÂN TÍCH THỂ TÍCH 

3.3.1. Tính toán kết quả chuẩn độ trực tiếp 

Thêm từ từ dung dịch chuẩn R vào dung dịch phân tích, thuốc thử R tác dụng 

trực tiếp với  cần chất định phân M. Dựa theo thể tích và nồng độ dung dịch chuẩn R, 

tính được lượng X. 

Nồng độ là một đại lượng dùng để chỉ hàm lượng của một cấu tử trong dung 

dịch. Các loại nồng độ thường dùng như C%, CM, N. 

3.3.1.1. Theo phương pháp pipet 

* Dựa vào định luật đương lượng. V1. N1  = V2. N2 

Ví dụ 1: Tính lượng Ba(OH)2 cần hoà tan thành 250 mL rồi lấy 20 mL dung 

dịch này đem chuẩn độ bằng dung dịch HCl 0,09884 N thì hết 22,4 mL 

Giải: Áp dụng định luật đương lượng:  

1107008,0
20

09884,0.4,22.

2

2

)(

)( 
OHBa

HClHCl

OHBa
V

NV
N  

2( ) . .D . .
2

Ba OH

M
m N V N V    

2( )Ba OHm 0,1107 . 0,25. (171/2) = 2,35 gam  

* Dựa vào độ chuẩn của một chất.  
3

)(

10

. AAN

A

C
T


  

Ví dụ 2: Tính số gam H2SO4 nguyên chất có trong 500 mL dung dịch nếu khi 

chuẩn độ 25 mL dung dịch axit này phải dùng hết 22,8 mL dung dịch NaOH có độ 

chuẩn T = 0,004257 g/mL. 

Giải: 106425,0
40

1000.004257,01000.





NaOH

NaOH

T
N  

09706,0
25

106425,0.8,22.

42

42


SOH

NaOHNaOH

SOH
V

NV
N  
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2 4
. .D . .

2
H SO

M
m N V N V    

2 4H SOm 0,09706 . 0,5. (98/2) = 2,37 gam  

* Dựa vào độ chuẩn cuẩ một chất theo chất khác. 
B

BA

AN

T
C




3

/

)(

10.
 

Ví dụ 3: Tính độ chuẩn T(K2Cr2O7/ Fe) biết T(K2Cr2O7) = 0,005 g/mL. 

Giải: Dựa vào phương trình phản ứng: 

   6 FeSO4  + K2Cr2O7 + 7 H2SO4   3 Fe2(SO4)3  +  Cr2(SO4)3 + 7 H2O + K2SO4 

3

)(

10

.
722722

722

OCrKOCrKN

OCrK

C
T


   

722

722

722

3

)(

10.

OCrK

OCrK

OCrKN

T
C


  = 

Fe

FeOCrK

OCrKN

T
C




3

/

)(

10.
722

722
 

   00571,0

6

294

56.005,0.

10

.

722

722722

722 3

)(

/ 








OCrK

FeOCrKFeOCrKN

FeOCrK

TC
T  

3.3.1.2. Tính toán theo phương pháp chuẩn độ lượng cân riêng 

*  Tính theo định luật đương lượng. 

Ví dụ 1: Tính nồng độ đương lượng và độ chuẩn của dung dịch NaOH nếu khi 

chuẩn độ lượng chính xác một lượng 0,1595 gam H2C2O4.2H2O thì tiêu thụ hết 24,6 

mL dung dịch NaOH. 

Giải:  H2C2O4    +   2NaOH        Na2C2O4   +   2H2O 

NaOH = M/1= 40 ; H2C2O4.2H2O = M/2 = 126/2 = 63. 

Theo quy tắc đương lượng số ĐLG của H2C2O4 tham gia phản ứng là 0,1590/63 

= số ĐLG của NaOH có trong 24,6 mL = 0,0025238. 

3

(Na )

0,0025238.10

24,6
N OHC  ; Nên: 00413,0

6,24

40.0025238,0

10

.

3

)(





NaOHNaOHN

NaOH

C
T  

3.3.1.3. Tính toán khi pha các loại dung dịch 

* Pha dung dịch từ chất rắn. 

Các công thức liên quan giữa các loại nồng độ. Nếu ký hiệu E là giá trị đương 

lượng gam của chất, W là khối lượng mol, d là khối lượng riêng thì: 

Nồng độ A N M 
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%A A 

d

EN

.10

.
 

d

WN

.10

.
 

đương lượng N 

E

dA..10
 

N 

E

WM .
 

mol /L 

W

dA..10
 

W

EN .
 

M 

 

* Pha dung dịch có nồng lớn thành nồng độ nhỏ. 

Sử dụng quy tắc đường chéo của hình bình hành: 

Ghi nồng độ chất dùng pha ở đỉnh phía trên bên trái hình bình hành. 

Ghi nồng độ của chất dùng để pha ở đỉnh phía dưới bên trái (H2O =0). 

Ghi nồng độ dung dịch ở giao điểm của hai đường chéo. 

Lấy hiệu số đại số của các giá trị đã ghi theo đường chéo và ghi kết quả trên hai 

đỉnh còn lại. Kết quả đó là tỷ lệ về khối lượng của chất cần phải lấy và trộn với nhau. 

Ví dụ 1: Phải cho thêm bao nhiêu mL nước vào 100 mL dung dịch axit H2SO4 

98% (d = 1,83 g/mL) để được dung dịch H2SO4 26%. 

Giải: Theo quy tắc đường chéo:  98  26 

  26 

0  72 

Vậy  
72

26

2

42 %98


OH

SOH

m

m
  

72

2,14

1

72

83,1

26

2

2

42

42

2

42 %98

%98

%98


OH
d

m

d

m

V

V

OH

SOH

SOH

OH

SOH
 

Thể tích nước cần lấy để pha 100 mL dung dịch H2SO498%  

507
2,14

72.100.

42

242

2


SOH

OHSOH

OH
m

mV
V mL 

Ví dụ 2: Phải trộn 2 dung dịch H2SO4 54% (d = 1,33 g/mL) với dung dịch 

H2SO4 14% (d = 1,08 g/mL) như thế nào để được dung dịch H2SO4 20%. 

Giải: Theo quy tắc đường chéo ta có: 
34

6

%54

%54

42

42 
SOH

SOH

m

m
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48,31

51,4

08,1

34

33,1

6

%14

%14

%54

%54

%14

%54

42

42

42

42

42

42 

SOH

SOH

SOH

SOH

SOH

SOH

d

m

d

m

V

V
 

3.3.2. Tính toán kết quả chuẩn độ gián tiếp 

a. Chuẩn độ ngược (chuẩn độ lượng dư) 

Thêm một thể tích chính xác và dư dung dịch chuẩn R và dung dịch M. Chuẩn 

độ lượng dư R bằng một dung dịch thuốc thử chuẩn R’ khác. Dựa vào thể tích, nồng 

độ của R và R’, tính được lượng M. 

Chuẩn độ ngược thường dùng định lượng chất ít tan, phản ứng trực tiếp xảy ra 

chậm, hoặc không có chất chỉ thị phù hợp cho chuẩn độ trực tiếp. 

b. Chuẩn độ thế (chuẩn độ lượng sinh ra thay thế) 

Cho chất định phân M tác dụng với chất khác AB để tạo thành hợp chất MA và 

giải phóng B: M + AB  MA + B. Sau đó chuẩn độ lượng B sinh ra bằng thuốc thử 

thích hợp, từ đó tính được lượng M. 

Chuẩn độ thế thường áp dụng cho trường hợp không có phản ứng trực tiếp, 

hoặc không có chất chỉ thị thích hợp để chuẩn độ trực tiếp M. 

3.4. CÁC CÔNG THỨC TÍNH pH CỦA CÁC LOẠI DUNG DỊCH 

1. Dung dịch axit mạnh, bazơ mạnh. 

+ Dung dịch axit mạnh: [H+] = Caxit    pH = -lgCaxit 

+ Dung dịch bazơ mạnh: [OH-]=Cbazơ  pOH=-lgCbazơ hay pH=14+lgCbazơ 

2. Dung dịch axit yếu, bazơ yếu. 

+ Dung dịch axit yếu:  
1 1 1

lg lg
2 2 2

a a a apH pK C pK C     

+ Dung dịch bazơ yếu: bazobazo CpKpH lg
2

1

2

1
14   

3. Dung dịch đệm. 

+ Dung dịch axit yếu và muối của nó: 
muoi

a

a
C

C
pKpH lg  

+ Dung dịch bazơ yếu và muối của nó: 14 lg bazo
bazo

muoi

C
pH pK

C
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+ Dung dịch muối trung tính và muối axit. 
inhmuoitrungt

muoiaxit

axit
C

C
pKpH lg  

+ Dung dịch 2 muối axit: 
honmuoiitaxit

nmuoiaxitho

axit
C

C
pKpH lg  

+ Dung dịch tạo bởi bazơ yếu và axit mạnh. muoibazo CpKpH lg
2

1

2

1
7   

+ Dung dịch tạo bởi axit yếu và bazơ mạnh: muoiaxit CpKpH lg
2

1

2

1
7   

+ Dung dịch tạo bởi axit yếu và bazơ yếu: ax

1 1
7

2 2
it bazopH pK pK    

TÓM LƯỢC CUỐI CHƯƠNG 

Một số nội dung cần nắm được trong chương 3: 

- Các định nghĩa và khái niệm cơ bản. 

- Phân loại các phương pháp phân tích thể tích. 

- Tính toán kết quả trong phân tích thể tích. 

- Các công thức tính pH của các loại dung dịch. 

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 

1. Trình bày các định nghĩa và khái niệm cơ bản trong PTTT? 

2. Hãy phân tích các yêu cầu đối với các phản ứng dùng trong PTTT?  

3. Hãy phân tích cơ sở của việc phân loại các phương pháp PTTT? Nêu các phương 

pháp PTTT thường gặp trong PTĐL? 

4. Cho biết các công thức tính pH của các loại dung dịch? 

5. Cần lấy bao nhiêu (g) H2C2O4.2H2O để điều chế 250 mL dung dịch axit oxalic 

0,05N. 

6. Khi chuẩn độ 20 mL dung dịch NaOH phải dùng hết 22,75 mL dung dịch HCl 

0,1060 N. Nồng độ và số gam NaOH là bao nhiêu? 

7. Khi chuẩn độ 0,2275 g Na2CO3 tinh khiết đến H2CO3 phải dùng hết 22,35 mL dung 

dịch HCl. Hỏi nồng độ đương lượng của dung dịch HCl? 

8. Thêm 25,00 mL AgNO3 0,1248M vào 20,00 mL dung dịch NaCl. Chuẩn độ AgNO3 

dư hết 11,54 mL NH4SCN 0,0875M. Tính nồng độ CM NaCl? 
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CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

1. Khi chuẩn độ dung dịch chứa 0,1170g Fe2+ cần dùng vừa đủ 20,0 mL dung dịch 

KMnO4. Độ chuẩn của dung dịch KMnO4 theo sắt là 

 A. 5,80 mg/mL B. 5,85 mg/mL C. 5,65 mg/mL D. 5,60 mg/mL 

2. Hòa tan 3,1610g KMnO4 thành 1 lít dung dịch. Độ chuẩn của dung dịch KMnO4 

theo sắt(II) là  

 A. 5,60 mg/mL B. 5,65 mg/mL C. 5,55 mg/mL D. 5,80 mg/mL 

3. Hòa tan 0,5170g quặng sắt và khử Fe3+ thành Fe2+, rồi chuẩn độ dung dịch thì hết 

57,20 mL dung dịch KMnO4 có độ chuẩn theo Fe là 5,620 mg/mL. Hàm lượng % Fe 

trong quặng sắt là  

A. 56,80%  B. 58,85%  C. 62,20%  D. 65,60% 

4. Để điều chế 1 lít H2SO4 5% (d = 1,0 g/mL). Số mL H2SO4 98% (d = 1,84 g/mL) cần 

lấy là   

A. 26,0 mL  B. 24,5 mL  C. 25,0 mL  D. 28,0 mL 

5. Để điều chế dung dịch HNO3 20%. Số mL HNO3 54% (d = 1,33 g/mL) cần lấy để 

thêm vào 500 mL dung dịch HNO3 14% (d = 1,08 g/mL) là 

 A. 71,63 mL  B. 74,55 mL  C. 75,65 mL  D. 70,53 mL 

6. Để chuẩn hóa dung dịch NaOH người ta hòa tan 1,26 g axit oxalic H2C2O4.2H2O 

vào nước và thêm nước đến 500,00 mL. Chuẩn độ 25,00 mL dung dịch thu được hết 

12,58 mL NaOH. CM NaOH bằng bao nhiêu? 

 A. 0,06M  B. 0,07M  C. 0,08M  D. 0,09M  

7. Để xác định hàm lượng sắt trong một mẫu hợp kim chứa sắt người ta hòa tan 1,00 g 

trong axit, khử Fe3+ thành Fe2+. Chuẩn độ Fe2+ hết 50,12 mL K2Cr2O7 có độ chuẩn T = 

0,00047 g/mL K2Cr2O7. Hàm lượng %Fe trong hợp kim là 

 A. 1,68%  B. 2,68%  C. 3,68%  D. 4,68%  

8. Để định lượng Cu người ta hòa tan 1,080 g quặng đồng. Thêm KI dư, sau đó chuẩn 

độ iot giải phóng ra hết 15,65 mL Na2S2O3 0,095M. %Cu trong quặng là 

 A. 8,75%  B. 7,58%  C. 5,78%  D. 5,08% 

9. Thêm 25,00 mL AgNO3 0,1248M vào 20,00 mL dung dịch NaCl. Chuẩn độ AgNO3 

dư hết 11,54 mL NH4SCN 0,0875M. CM NaCl là 

 A. 0,106M  B. 0,055M  C. 0,025M  D. 0,125M 
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10. Trong các yêu cầu dưới đây, yêu cầu nào không thỏa mãn trong phản ứng chuẩn độ 

thể tích? 

 A. Tốc độ phản ứng phải đủ lớn. 

 B. Phản ứng chuẩn độ xảy ra theo đúng hệ số hợp thức của ptpư. 

 C. Thêm chất xúc tác vào phản ứng để không có phản ứng phụ.  

 D. Phải có chất chỉ thị thích hợp xác định điểm tương đương.  

11. Để trung hòa 50,00 mL dung dịch KH3(C2O4)2 (dung dịch A) cần dùng 22,50 mL 

NaOH 0,2000M. Để phản ứng hết với 25,00 mL dung dịch A cần dùng 27,50 mL 

KMnO4. Nồng độ mol/L của KMnO4 là 

 A.0,02M  B.0,09M  C.0,11M  D.0,15M 

12. Đâu không phải là cách tính kết quả trong chuẩn độ trực tiếp trong các cách tính 

dưới đây? 

 A. Tính theo định luật hợp thức  B. Tính theo quy tắc đương lượng 

 C. Tính trực tiếp theo phương trình D. Tính theo chuẩn độ thế 

13. Chất có khả năng thay đổi tín hiệu khi chuẩn độ được gọi là 

 A. Chất gốc     B. Chất chuẩn phụ C. Chất chỉ thị D. Chất phân tích 

14. Khi cho dung dịch thuốc thử B (lấy chính xác và dư) vào dung dịch A. Sau 

đó chuẩn độ lượng dư của B bằng chất chuẩn C là cơ sở của phương pháp chuẩn 

độ nào sau đây? 

 A. Chuẩn độ ngược  B. Chuẩn độ thế 

 C. Chuẩn độ pemanganat  D. Chuẩn độ iot 

15. Để định lượng đồng người ta hòa tan 2,000g quặng đồng. Thêm KI dư. Sau 

đó chuẩn độ Iot giải phóng ra hết 20,15 mL Na2S2O3 0,1000M. % Cu trong 

quặng đồng là 

 A. 8,75%  B. 6,45%  C. 4,85%  D. 12,45% 

16. Phương pháp đo bạc: AgNO3 + NaCl  AgCl +  NaNO3. Phản ứng trên thuộc 

phương pháp chuẩn độ nào dưới đây: 

 A. Phương pháp trung hòa  B. Phương pháp oxi hóa khử 

 C. Phương pháp tạo phức  D. Phương pháp kết tủa 

17.  Công thức tính pH dưới đây phù hợp cho loại dung dịch nào? 
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muoibazo CpKpH lg
2

1

2

1
7   

 A. Dung dịch axit mạnh   

B. Dung dịch axit yếu 

C. Dung dịch axit yếu và muối của nó 

D. Dung dịch tạo bởi bazơ yếu và axit mạnh  
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CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ AXIT – BAZƠ  

(5LT + 02TL + 04BT + 01 KT) 

Mục tiêu 

* Mục tiêu về kiến thức 

Sau khi hoàn thành nội dung học tập của chương 4, sinh viên trình bày được cơ sở lý 

thuyết; khái niệm về dung môi và thang pH; khái niệm về chất chỉ thị; khái niệm chỉ số 

chuẩn độ của chất chỉ thị; sai số chỉ thị của phép chuẩn độ; sai số chuẩn độ trong các 

phép chuẩn độ; khái niệm đường cong chuẩn độ; bước nhảy chuẩn độ và các bước xây 

dựng đường cong chuẩn độ trong phương pháp chuẩn độ axit –bazơ. 

* Mục tiêu về kỹ năng  

Sinh viên có kỹ năng Giải thích được bản chất và lí do phải dùng chất chỉ thị (lập công 

thức biểu diễn khoảng đổi màu, các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số chuẩn độ, các sai số 

chỉ thị...) trong phương pháp chuẩn độ axit –bazơ; Sinh viên có kỹ năng phân tích và 

thiết lập các công thức tính giá trị pH tại các điểm khác nhau trên đường cong chuẩn 

độ trong các trường hợp khác nhau. 

* Mục tiêu về thái độ 

Sinh viên có nhận thức đúng về tầm quan trọng cần thiết đối với người phân tích khi 

tiến hành chuẩn độ và chọn chất chỉ thị tương ứng trong phương pháp chuẩn độ axit - 

bazơ. Sinh viên chỉ ra những nội dung trong chương 4 được đưa vào chương trình 

THPT giúp sinh viên có ý thức tích cực trong học tập và định hướng phát triển nghề 

nghiệp. 
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Nội dung 

Chương này giới thiệu một số vấn đề cơ bản sau:  

 Cơ sở của phương pháp; Dung môi và thang pH; Điểm tương đương trong 

phương pháp chuẩn độ axit - bazơ. 

 Chất chỉ thị trong phương pháp chuẩn độ axit - bazơ. 

 Các phép chuẩn độ axit - bazơ. 

 Sai số chỉ thị của phép chuẩn độ trong phương pháp chuẩn độ axit - bazơ. 
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4.1. CƠ SỞ CỦA PHƯƠNG PHÁP 

4.1.1. Cơ sở của phương pháp axit – bazơ (trung hoà) 

Là dựa vào khả năng phản ứng của những chất có tính chất axit với những chất có tính 

chất bazơ. 

Các axit thường dùng: HCl, H2C2O4.2H2O, H2C4H4O6.2H2O, đôi khi dùng 

HNO3 và H2SO4 hoặc axit yếu thì dùng CH3COOH. 

Các bazơ thường dùng là NaOH, KOH, Na2B4O7.10H2O, Na2CO3.10H2O. 

Khi dùng dung dịch axit để chuẩn xác định định lượng các bazơ thì phép chuẩn 

đó được gọi là phép đo axit. 

Khi dùng dung dịch bazơ để chuẩn xác định định lượng các axit thì phép chuẩn 

đó được gọi là phép đo bazơ. 

Các chất gốc thường dùng xác định các axit là Na2B4O7.10H2O hoặc 

Na2CO3.10H2O. 

Các chất gốc thường dùng xác định các bazơ là H2C2O4.2H2O hoặc 

H2C4H4O6.2H2O. 

Dung môi và thang pH: Trong dung dịch loãng với dung môi là nước, ở 250C, 

luôn có: [H+].[OH-] = 10-14 hay pH + pOH = 14, với pH = -lg[H+] và pOH = -lg[OH-]. 

Thang pH có giá trị từ 0 đến 14. 

4.1.2. Điểm tương đương trong phương pháp trung hoà 

Điểm tương đương là điểm tại đó chất chuẩn tác dụng vừa đủ với chất cần 

chuẩn theo phương trình phản ứng. 

Trị số pH tại điểm tương đương phụ thuộc vào bản chất của các chất tham gia 

phản ứng và nồng độ của chúng. 

Khi chuẩn độ axit mạnh bằng bazơ mạnh và ngược lại thì pHTĐ = 7. 

Khi chuẩn độ axit yếu bằng bazơ mạnh thì pHTĐ > 7. 

Khi chuẩn độ axit mạnh bằng bazơ yếu thì pHTĐ < 7. 

4.2. CHẤT CHỈ THỊ DÙNG TRONG PHƯƠNG PHÁP TRUNG HOÀ 

4.2.1. Bản chất của chỉ thị axit - bazơ 

Trong phương pháp trung hoà, do không có dấu hiệu báo cho ta biết điểm kết 

thúc chuẩn độ vì vậy cần phải dùng chất chỉ thị. Chất chỉ thị thường dùng là các axit 

yếu hoặc bazơ yếu. 
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Có 4 chất chỉ thị thường dùng trong phương pháp trung hoà đó là: 

Phenolphtalein  có pT = 9  Ký hiệu   Chất chỉ thị axit. 

Quỳ có pT = 7   Ký hiệu Q  Chất chỉ thị axit. 

Metyl đỏ có pT = 5,5  Ký hiệu M2  Chất chỉ thị bazơ. 

Metyl da cam có pT = 4,0 Ký hiệu M1  Chất chỉ thị bazơ. 

pT là chỉ số chỉ thị. 

Các chất chỉ thị này biến đổi màu trong một khoảng pH nào đó, khoảng pH này 

không phụ thuộc vào bản chất của axit hay bazơ của phép chuẩn độ mà chỉ phụ thuộc 

vào tính chất của chất chỉ thị. 

Nếu chuẩn độ axit mạnh bằng bazơ mạnh thì dùng được cả 4 chất chỉ thị. 

Riêng phép chuẩn độ axit yếu bằng bazơ mạnh thì chỉ dùng được 

phenolphtalein. 

4.2.2. Lý thuyết về các chất chỉ thị trong phương pháp trung hòa 

Các chất chỉ thị trong phương pháp trung hoà là những axit hoặc bazơ yếu. Nếu 

là axit thì ký hiệu là HInd, nếu là bazơ ký hiệu là IndOH. 

Trong dung dịch các chất chỉ thị phân ly: 

    HInd      H+   +   Ind- 

    IndOH      Ind+   +   OH- 

Trong đó màu của các chất chỉ thị ở các môi trường khác nhau là khác nhau: 

Môi trường Phenolphtalein Quỳ Metyl da cam Metyl đỏ 

Axit Không màu đỏ Vàng da cam đỏ da cam 

Kiềm Hồng Xanh Vàng rơm Vàng rơm 

4.2.2.1. Thuyết ion về chất chỉ thị 

Chất chỉ thị dùng trong phương pháp trung hoà là những axit hoặc bazơ hữu cơ 

yếu mà màu của nó ở dạng phân tử khác màu ở dạng ion. 

Ví dụ: Trong môi trường axit phenolphtalein không màu vì nó tồn tại ở dạng 

phân tử Hind. 

   HInd               H+     +    Ind- 

       Không màu   đỏ 
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Trong môi trường axit cân bằng chuyển dịch sang trái tạo ra HInd hay nói cách 

khác phenolphtalein tồn tại ở dạng HInd (không màu). Trong môi trường bazơ thì cân 

bằng chuyển dịch sang phải tạo ra ion Ind- (có màu đỏ). 

Đặc điểm của thuyết: Thuyết này được sử dụng trong một thời gian dài để giải 

thích sự biến đổi màu của các chất chỉ thị nhưng sau đó người ta tổng hợp được một số 

chất chỉ thị hữu cơ khác và thấy rằng thuyết này không giaỉ thích nổi nguyên nhân sự 

thay đổi màu của các chất chỉ thị đó. 

4.2.2.2. Thuyết sinh màu 

Các chất chỉ thị dùng trong phương pháp trung hoà là những axit và bazơ hữu 

cơ yếu mà trong phân tử của nó có những nhóm mang màu (có nối đôi hoặc nối ba 

trong phân tử). Sở dĩ có sự thay đổi màu là do có sự thay đổi cấu tạo trong phân tử của 

chất chỉ thị đó. Ví dụ: Với para nitrophenol.     

 

Trong môi trường trung tính không màu, môi trường kiềm có màu vàng. Lý do 

vì trong môi trường kiềm thì cấu tạo của nó chuyển sang dạng khác. 

 

Thuyết ion không giải thích được vì ở đây chưa có sự phân ly thành ion trong 

khi đó thuyết sinh màu giải thích được rất nhiều sự thay đổi màu của các chất chỉ hữu 

cơ mới được phát sinh. 
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Về thực chất 2 thuyết này có sự ảnh hưởng lẫn nhau người ta gọi là ảnh hưởng 

qua lại. 

4.2.2.3. Thuyết ion sinh màu 

Thuyết ion sinh màu cho rằng các chất chỉ thị trong phương pháp trung hoà là 

các axit hoặc bazơ yếu chúng có sự thay đổi màu sắc trong các môi trường axit hoặc 

bazơ là do có sự thay đổi cấu tạo nội tại bên trong phân tử của chất chỉ thị kèm với sự 

phân ly thành ion.  

Sự thay đổi màu của paranitrophenol được giải thích theo thuyết này như sau: 

Ion OH- kết hợp với ion H+ của quá trình cân bằng trên làm cho cân bằng (I) chuyển 

dịch mạnh sang phải. Màu vàng là màu của ion do chủ yếu cân bằng (I) sinh ra vì ở 

cân bằng (I) có sự thay đổi cấu tạo phân tử còn cân bằng (II) không có sự thay đổi cấu 

tạo phân tử. 

Chất chỉ thị trong phương pháp trung hoà không phải thay đổi với bất kỳ giá trị 

pH nào mà nó ứng với một giá trị nhất định. 

4.2.3. Khoảng đổi màu của chất chỉ thị 

Chất chỉ thị thay đổi màu trong dung dịch axit hay dung dịch bazơ thì không 

phụ thuộc vào bản chất của chất chỉ thị mà nó chỉ phụ thuộc vào pH cuủa dung dịch. 

Người ta gọi chất chỉ thị trong phương pháp trung hoà là chất chỉ thị axit. 

HInd0       HInd       H+   +   Ind- 

   Ind0OH      IndOH     OH-   +    Ind+ 

KBiểu kiến = 
  
  III KK
HInd

IndH
.

.

0




 

[H+] = KBiểu kiến. 
 
 Ind

HInd 0 = KBiểu kiến.
Bazo

axxit

C

C
 

 pH = pKBiểu kiến – lg
 
 Bazo

Axit
    (1) 

 pKBiểu kiến là hằng số. Tỷ số 
 
 Bazo

Axit
 quyết định màu và tỷ số này thay đổi do pH 

của dung dịch. 

Tỷ lệ 
 
 Bazo

Axit
 phải đạt tới một giá trị nhất định thì màu sắc mới thay đổi rõ, mắt 

ta mới nhận ra được.  
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Tỷ lệ 
 
 Bazo

Axit
 = 10 hoặc 

 
 Bazo

Axit
 = 10-1 

Vậy công thức viết lại là   pH = pKbiểu kiến  1  (2) 

Công thức (1) là công thức biểu diễn  sự thay đổi màu của chất chỉ thị. 

Công thức (2) là biểu thức điều kiện biến đổi màu của chất chỉ thị. 

Ví dụ: Với metyl da cam pT = pHkết thúc chuẩn độ = 4. 

Thực tế pH = 3 hoặc pH = 5 mới có sự thay đổi màu. Vậy khoảng đổi màu của 

M1 là pH = 3 5. 

Khoảng đổi màu của chất chỉ thị là khoảng pH tại đó chất chỉ thị thay đổỉ màu 

rõ rệt nhất. 

pKBiểu kiến : Chỉ số của chất chỉ thị;  pKBiểu kiến = -lgKBiểu kiến  

4.2.4. Chỉ số chuẩn độ pT của chất chỉ thị 

pT:  được gọi là chỉ số chuẩn độ của chất chỉ thị. 

pT = pHKết thúc chuẩn độ =  4  5,5  7  9 

 Chất chỉ thị:        metyl da cam    Metyl đỏ        Quỳ     Phenolphtalein 

Việc lựa chọn chất chỉ thị cho phương pháp trung hoà có ý nghĩa quyết định đến 

độ chính xác của một phép chuẩn độ nào đó. 

4.3. CÁC PHÉP CHUẨN ĐỘ AXIT – BAZƠ 

Đường biểu diễn sự phụ thuộc giữa pH của dung dịch và lượng chất chuẩn tiêu 

thụ gọi là đường chuẩn độ hay đường cong chuẩn độ. 

* Các bước xây dựng đường cong chuẩn độ: 

+ Viết phương trình phản ứng xảy ra trong phép chuẩn độ, nhận xét định tính Đ, 

pHTĐ (là giá trị pH tại đó các chất tham gia phản ứng vừa đủ với nhau). 

+ Xác định CT tính pH cho: Trước ĐTĐ; Tại ĐTĐ; Sau ĐTĐ. Lập bảng mối 

quan hệ giữa pH và lượng axit hay lượng bazơ tại điểm đó (tính giá trị pH tại 5-7 

điểm). Chọn lấy 5 hoặc 7 giá trị tại 5 hoặc 7 điểm (Dư 10 mL axit, 1 mL axit, dư 0,1 

mL axit, vừa đủ, dư 0,1 mL bazơ, dư 1 mL bazơ, dư 10 mL bazơ). 

+ Vẽ đường cong CĐ: Biểu diễn các giá trị pH tìm được trên trục tung của toạ 

độ và tương ứng với lượng axit và bazơ trên trục hoành. Nối các điểm với nhau ta 

được đường cong chuẩn độ. 

+ Nhận xét:  - Dạng đường cong chuẩn độ. 
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- Bước nhảy pH (rộng hay hẹp, bao nhiêu đơn vị pH) 

- Giá trị pHTĐ là bao nhiêu. 

+ Lựa chọn chất chỉ thị theo nguyên tắc sau: Chọn chất chỉ thị nào có pT nằm 

trong khoảng bước nhảy pH. 

4.3.1.Chuẩn độ các axit và bazơ mạnh 

4.3.1.1 Đường chuẩn độ axit mạnh bằng bazơ mạnh  

Ví dụ: Chuẩn độ 100 mL dung dịch HCl 0,1N bằng dung dịch NaOH 0,1N giả 

thiết thể tích dung dịch không thay đổi trong quá trình chuẩn độ (đơn giản) và có thay 

đổi trong quá trình chuẩn độ (chính xác), (SV xem Video). 

Bước 1:   NaOH + HCl     NaCl   +   H2O 

Bước 2: Tính các giá trị pH. Gọi p là lượng HCl đã phản ứng. 

* Đầu đường định phân: Trước điểm tương đương dư axit mạnh HCl.  

HCl      H+   +   Cl- 

pH = -lg[H+] = -lg[HCl]=  -lg(1-p).0,1  và ][
.. 000  H

V

VC

V

VC
C

dd

du

dd

BD

HCl  

 * Tại điểm tương đương dung dịch gồm NaCl và H2O có: pH = 7 

* Cuối đường định phân: Sau điểm tương đương dư bazơ mạnh NaOH. 

NaOH      Na+   +   OH- 

pOH = -lg[OH-] = -lg[NaOHl] = -lg(p-1).0,1; pH= 14-pOH = 14 + lg(p-1).0,1  

và ][
.. 000  OH

V

VC

V

VC
C

dd

du

dd

BD

NaOH  

 Từ các công thức trên qua tính toán ta thu được bảng số liệu sau: 

VNaOH cho vào 90 99 99,9 100 100,1 101 110 

VHCl dư 10 1 0,1 0    

VNaOH dư    0 0,1 1 10 

p 0,9 0,99 0,999 1 1,001 1,01 1,1 

pH 2 3 4 7 10 11 12 
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Bước 4: Nhận xét: 

+ Dạng đường cong chuẩn độ HCl 0,1N bằng NaOH 0,1N hình chữ S thuận. 

Trên đường cong có những đoạn không dốc nhiều (A) đến (B), (D) đến (E) thay đổi 

pH chậm  khi có dư  một lượng nhỏ axit, bazơ trong dung dịch . 

Đoạn dốc đứng (B) đến (D) là đoạn có pH thay đổi rất nhiều khi cho một lượng 

nhỏ axit hay bazơ vào dung dịch, màu sắc của chất chỉ thị thay đổi rõ rệt. 

Bước nhảy pH từ 4 đến 10 là 6 đơn vị pH, bước nhảy pH rộng, phụ thuộc bản 

chất axit và bazơ và nồng độ của axit , bazơ. Bước nhảy nằm cả ở vùng axit và bazơ 

nên có thể sử dụng được cả hai loại chất chỉ thị (4 chất chỉ thị  có  

pT = 9, Q có pT =  7, M2 có pT = 5,5 và M1 có pT = 4) vì cả 4 chất chỉ thị có pT nằm 

trong khoảng bước nhảy pH. 

 

Hình 4.1. Đường cong chuẩn độ 100 mL dung dịch HCl 0,1 N bằng NaOH 0,1 N 

4.3.1.2. Đường chuẩn độ bazơ mạnh bằng axit mạnh  

 

Hình 4.2. Đường cong chuẩn độ 100 mL dung dịch NaOH 0,1 N bằng HCl 0,1 N 

4.3.2.Chuẩn độ các đơn axit yếu và đơn bazơ yếu 

4.3.2.1. Chuẩn độ đơn axit yếu bằng bazơ mạnh  
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Ví dụ: Chuẩn độ 100 mL dung dịch CH3COOH 0,1N bằng dung dịch NaOH 

0,1N giả thiết thể tích dung dịch không thay đổi trong quá trình chuẩn độ (đơn giản) và 

có thay đổi trong quá trình chuẩn độ (chính xác). 

Bước 1:  NaOH  + CH3COOH      CH3COONa   +   H2O 

Bước 2: Tính các giá trị pH. Gọi p là lượng NaOH đã thêm vào. 

* Đầu đường định phân: Trước điểm tương đương dư axit yếu CH3COOH và 

muối của nó CH3COONa.  

CH3COOH      H+   +   CH3COO- 

CH3COONa      Na+   +   CH3COO- 

 
Muoi

axit

axit
C

C
KH  ;  pH = -lgKa - lg

m

a

C

C
 =pKa - lg

m

a

C

C
 = 4,76-lg

1
( )

p

p


 

 * Tại điểm tương đương dung dịch gồm CH3COONa và H2O có:  

pH = 7 + 
2

1
pKaxit + 

2

1
lgCMuối = 7 + 

2

1
.4,76 + 

2

1
lg0,1 = 8,88 

* Cuối đường dịnh phân: Sau điểm tương đương dư bazơ mạnh NaOH. 

NaOH      Na+   +   OH- 

pOH = -lg[OH-] = -lg[NaOHl]; pH=14-pOH = 14 + lg (p-1).0,1; 

và ][
.. 000  OH

V

VC

V

VC
C

dd

du

dd

BD

NaOH  

 Từ các công thức trên qua tính toán thu được bảng số liệu sau: 

VNaOHcho vào 90 99 99,9 100 100,1 101 110 

VCH3COOH dư 10 1 0,1 0    

VNaOH dư    0 0,1 1 10 

p 0,9 0,99 0,999 1 1,001 1,01 1,1 

pH 5,71 6,76 7,76 8,88 10 11 12 

 

Từ đầu bước nhảy đến cuối bước nhảy cách nhau 2,24 đơn vị pH. 
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* Khi chuẩn độ axit yếu có nồng độ 0,1N bằng bazơ mạnh có nồng độ  

0,1N. Nếu giữ nguyên nồng độ và thay đổi K’a giả sử K’a = 10-7 thì: 

Khi dư 10 mL axit:  pH10 =pKa - lg
m

a

C

C
 = 7 - lg

1000

10
 = 8 

Khi dư 1 mL axit:   pH1 =pKa - lg
m

a

C

C
 = 7 - lg

1000

1
 = 10 

Tại điểm tương đương:  pH0 = 7 + 
2

1
pKa + 

2

1
lgCMuối = 7 + 3,5 - 0,5 = 10 

* Giả sử K’’a = 10-9 thì: pH10 = pKa - lg
m

a

C

C
 = 9 - lg

1000

10
 = 10 

Kết luận: Nếu axit có Ka  10-7 thì mới chuẩn độ trực tiếp được bằng bazơ 

mạnh. 

Nếu axit có Ka < 10-7 thì không chuẩn độ trực tiếp bằng bazơ mạnh được vì 

đường cong chuẩn độ không có bước nhảy pH. 

 

Hình 4.3. Đường cong chuẩn độ 100 mL dung dịch HAc 0,1N bằng NaOH 0,1N 

Bước 4: Nhận xét: 

+ Dạng đường cong chuẩn độ CH3COOH 0,1N bằng NaOH 0,1N hình chữ S 

thuận. Trên đường cong có những đoạn không dốc nhiều (A) đến (B), (D) đến (E) thay 

đổi pH chậm  khi có dư  một lượng nhỏ axit, bazơ trong dung dịch. 

Đoạn dốc đứng (B) đến (D) là đoạn có pH thay đổi rất nhiều khi cho một lượng 

nhỏ axit hay bazơ vào dung dịch, màu sắc của chất chỉ thị thay đổi rõ rệt. 

Bước nhảy pH từ 7,76 đến 10 là 2,24 đơn vị pH, bước nhảy pH hẹp, phụ thuộc 

bản chất axit (Ka) và nồng độ của axit, bazơ. Bước nhảy nằm ở vùng bazơ nên chỉ có 
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thể sử dụng được chất chỉ thị bazơ (chất chỉ thị  có pT = 9) vì chất chỉ thị này có pT 

nằm trong khoảng bước nhảy pH. 

4.3.2.2. Chuẩn độ đơn bazơ yếu bằng axit mạnh  

Ví dụ 1: Chuẩn độ 100 mL dung dịch NH3 0,1N bằng dung dịch HCl 0,1N giả 

thiết thể tích dung dịch không thay đổi trong quá trình chuẩn độ (đơn giản) và có thay 

đổi trong quá trình chuẩn độ (chính xác), (SV xem Video). 

Bước 1:   HCl   +   NH3      NH4Cl 

Bước 2: Tính các giá trị pH. Gọi p là lượng HCl đã thêm vào. 

* Trước điểm tương đương dư bazơ yếu NH3 và muối của nó NH4Cl:  

NH3 + H2O      NH4
+   +  OH- ; NH4Cl     NH4

+   +   Cl- 

 
Muoi

Bazo

Bazo
C

C
KOH   ; pOH = -lgKBazo - lg

m

Bazo

C

C
 =pKBazo - lg

m

Bazo

C

C
. 

pH = 14 – pOH = 14 - pKNH3 + lg
m

Bazo

C

C
 = 9,24 + lg

1
( )

p

p


 

 * Tại điểm tương đương dung dịch gồm CH3COONa và H2O có: 

pH = 7 - 
2

1
pKNH3  - 

2

1
lgCMuối = 7 - 

2

1
.4,76  - 

2

1
lg0,1 = 5,12  

* Cuối đường định phân. Sau điểm tương đương dư axit mạnh HCl. 

HCl      H+   +   Cl- ; pH = -lg[H+] = -lg[HCl] = -lg(p-1).0,1 

và ][
.. 000  H

V

VC

V

VC
C

dd

du

dd

BD

HCl  

 Từ các công thức trên qua tính toán thu được bảng số liệu sau: 

VHCl cho vào 90 99 99,9 100 100,1 101 110 

VNH3 dư 10 1 0,1 0    

VHCl dư    0 0,1 1 10 

p 0,9 0,99 0,999 1 1,001 1,01 1,1 

pH 8,29 7,24 6,24 5,12 4 3 2 

Bước 4: Nhận xét: 
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+ Dạng đường cong chuẩn độ NH3 0,1N bằng HCl 0,1N có dạng tương tự như 

trước. Trên đường cong có những đoạn không dốc nhiều (A) đến (B), (D) đến (E) thay 

đổi pH chậm  khi có dư  một lượng nhỏ axit, bazơ trong dung dịch . 

Đoạn dốc đứng (B) đến (D) là đoạn có pH thay đổi rất nhiều khi cho một lượng 

nhỏ axit hay bazơ vào dung dịch, màu sắc của chất chỉ thị thay đổi rõ rệt. 

Bước nhảy pH từ 6,24 đến 4 là 2,24 đơn vị pH, bước nhảy pH hẹp, phụ thuộc 

bản chất bazơ (Kb) và nồng độ của axit, bazơ. Bước nhảy nằm ở vùng axit nên chỉ có 

thể sử dụng được chất chỉ thị axit (chất chỉ thị M1 có  

pT = 4 và M2 có pT = 5,5) vì các chất chỉ thị này có pT nằm trong khoảng bước nhảy 

pH. 

Kết luận: Nếu bazơ có KBazo  10-7 thì mới chuẩn độ trực tiếp được bằng axit 

mạnh. 

Nếu bazơ có KBazơ < 10-7 thì không chuẩn độ trực tiếp bằng axit mạnh được vì 

đường cong chuẩn độ không có bước nhảy pH. 

 

Hình 4.4. Đường cong chuẩn độ 100 mL dung dịch NH3 0,1N bằng HCl 0,1N 

Ví dụ 2: Chuẩn độ 100 mL dung dịch Na2B4O7 0,1N bằng dung dịch HCl 0,1N (SV 

xem Video). 

4.3.2.3. Đường chuẩn độ axit yếu bằng bazơ yếu và ngược lại (tự học) 

Ví dụ: Chuẩn độ 100 mL dung dịch CH3COOH 0,1N bằng dung dịch NH3 0,1N 

giả thiết thể tích dung dịch không thay đổi trong quá trình chuẩn độ (đơn giản) và có 

thay đổi trong quá trình chuẩn độ (chính xác). Cho pKHAc = pKNH3 = 4,76. 

Bước 1:   NH3  +  CH3COOH    CH3COONH4 

Bước 2: Tính các giá trị pH. Gọi p là lượng HAc đã phản ứng. 
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* Đầu đường định phân. Trước điểm tương đương dư axit yếu CH3COOH và muối của 

nó CH3COONH4.  

CH3COOH+      H+   +   CH3COO- 

CH3COONH4      NH4
+   +   CH3COO- 

pH = pKAxit - lg axit

m

C

C
 = 4,76 - lg 

1
( )

p

p


 

* Tại điểm tương đương dung dịch gồm CH3COONH4 và H2O có:  

pH = 7 + 
2

1
pKaxit - 

2

1
pKBazơ = 7 

* Cuối đường định phân. Sau điểm tương đương dư bazơ yếu NH3 và muối của nó: 

  NH3 + H2O      NH4
+   +   OH- 

CH3COONH4      NH4
+   +   CH3COO- 

pH = 14 - (pKbazo - lg bazo

m

C

C
) = 9,24 + lg

1
( )

1

p 
 

 Từ các công thức trên qua tính toán thu được bảng số liệu sau: 

VNH3 cho vào 90 99 99,9 100 100,1 101 110 

VCH3COOH dư 10 1  0    

VNH3 dư    0  1 10 

P 0,9 0,99 0,999 1 1,001 1,01 1,1 

pH 5,71 6,76 7,76 7 6,24 7,24 8,24 

 

Vì 2 điểm với p = 0,999 và 1,001 có pH bất thường nên khi xây dựng đường 

chuẩn độ ta thường bỏ qua 2 điểm này. 

Bước 4: Nhận xét: 

+ Dạng đường cong chuẩn độ CH3COOH 0,1N bằng NH3 0,1N có bước nhảy 

pH rất hẹp nên không chọn được chất chỉ thị nào trong 4 chất chỉ thị đã cho. 
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Hình 4.5. Đường cong chuẩn độ 100 mL dung dịch HAc 0,1N bằng NH3 0,1N 

4.3.2.4. Kết luận chung về chuẩn độ các đơn axit yếu và đơn bazơ yếu 

Nếu bazơ có KBazo  10-7 thì mới chuẩn độ trực tiếp được bằng axit mạnh. 

Nếu bazơ có KBazơ < 10-7 thì không chuẩn độ trực tiếp bằng axit mạnh được vì 

đường cong chuẩn độ không có bước nhảy pH. 

Nếu axit có Kaxit  10-7 thì mới chuẩn độ trực tiếp được bằng bazơ mạnh. 

Nếu axit có Kaxit < 10-7 thì không chuẩn độ trực tiếp bằng bazơ mạnh được vì 

đường cong chuẩn độ không có bước nhảy pH. 

Thường không dùng axit yếu để chuẩn độ các bazơ yếu và ngược lại vì khoảng 

bước nhảy pH rất hẹp nên không chọn được chất chỉ thị nào phù hợp trong 4 chất chỉ 

thị. 

4.3.3. Chuẩn độ hỗn hợp các đơn axit và đơn bazơ 

4.3.3.1. Chuẩn độ hỗn hợp axit mạnh và đơn axit yếu 

Ví dụ 1: Chuẩn độ 100 mL dung dịch hỗn hợp chứa HCl 0,1M và HAc 0,1M 

bằng dung dịch NaOH 0,1M giả thiết thể tích dung dịch không thay đổi trong quá trình 

chuẩn độ (đơn giản) và có thay đổi trong quá trình chuẩn độ (chính xác). Biết KHAc = 

10-4,75
. 

4.3.3.2. Chuẩn độ hỗn hợp hai đơn axit yếu 

Ví dụ 1: Chuẩn độ 100 mL dung dịch hỗn hợp chứa NaHSO4 0,1M và HAc 

0,1M bằng dung dịch NaOH 0,1M giả thiết thể tích dung dịch không thay đổi trong 

quá trình chuẩn độ (đơn giản) và có thay đổi trong quá trình chuẩn độ (chính xác). Biết 

KHSO4 = 10-2 và KHAc = 10-4,75
. 

4.3.4. Chuẩn độ hỗn hợp các đa axit và đa bazơ 

p 
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4.3.4.1. Đường chuẩn độ axit đa chức bằng bazơ mạnh 

Ví dụ 1: Chuẩn độ 100 mL dung dịch H3PO4 0,1M bằng dung dịch NaOH 0,1M 

giả thiết thể tích dung dịch không thay đổi trong quá trình chuẩn độ (đơn giản) và có 

thay đổi trong quá trình chuẩn độ (chính xác). 

  H3PO4     H+   +   H2PO4
-    K1 = 7,51.10-3 (pK1 = 2,12)  (1) 

  H2PO4
-     H+   +   HPO4

2-    K2 = 6,23.10-8 (pK2 = 7,21)   (2) 

  HPO4
2-     H+   +  PO4

3-    K3 = 2,2.10-13 (pK3 = 12,36)  s(3) 

* Bước 1:   

Khi cho NaOH vào sẽ có 3 bước nhảy ứng với 3 điểm tương đương của 3 nấc 

phân ly. 

 Nấc 1: H3PO4   + NaOH    NaH2PO4  +  H2O   (4) 

Tại điểm tương đương thứ nhất ta có muối: 

   NaH2PO4      Na+   +   H2PO4
-         

Dung dịch lúc này có pH = 4,66 dùng được chất chỉ thị M1 có pT = 4. 

 Nấc 2: H3PO4   + 2NaOH    Na2HPO4  + 2 H2O   (5) 

Tại điểm tương đương thứ hai ta có muối: 

   Na2HPO4      2 Na+   +   HPO4
2-     

Dung dịch lúc này có pH = 9,94 dùng được chất chỉ thị   có pT = 9. 

 Nấc 3: H3PO4   + 3NaOH    Na3PO4  + 3 H2O   (6) 

Tại điểm tương đương thứ ba ta có muối: 

   Na3PO4      3 Na+   +   PO4
3-     

Dung dịch lúc này có pH = 12,67, nên không dùng được chất chỉ thị nào. 

Để chuẩn độ được nấc 3, thông thường người ta thực hiện theo phương pháp 

chuẩn độ thế theo phản ứng sau: 

   3 CaCl2   +   2 H3PO4      Ca3(PO4)3   + 6 HCl  (7) 

     2 x 3 đlg      1 x 6 đlg 

* Bước 2: Tính các giá trị pH 

 Đầu đường định phân chỉ có H3PO4 0,1 M bỏ qua các cân bằng (2) và (3) do K1 

>> K2 và K3. 

2,12

1. 10 .0,1axitH K C      ; pH = -lg[H+] = 1,56 
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 Trước điểm tương đương thứ 1 dung dịch có NaH2PO4 và H3PO4 có thể coi 

H3PO4 là đơn axit yếu có Ka = K1 lúc này ta có công thức tính pH: 

1
axit

Muoi

C
H K

C

    ; pH = -lgK1 - lg
muoi

axit

C

C
 = 2,12 - lg

1
( )

p

p


 

 Tại điểm tương đương 1 dung dịch gồm NaH2PO4 và H2O có:  

pH = 
2

1
(pK1 + 

2

1
pK2) = 4,665 

 Sau điểm tương đương thứ nhất và trước điểm tương đương thứ hai dung dịch 

có NaH2PO4 và Na2HPO4. Lúc này ta có công thức tính pH: 

pH =  pK2 - lg
42

42

HPONa

PONaH

C

C
= 7,21 - lg

2
( )

1

p

p




 

 Tại điểm tương đương 2 dung dịch gồm Na2HPO4 và H2O có:  

pH = 
2

1
(pK2 + 

2

1
pK3) = 9,785 

 Sau điểm  tương đương thứ hai và trước điểm tương đương thứ 3 dung dịch 

gồm Na3PO4 và Na2HPO4 ta có công thức tính pH: 

pH =  pK3 - lg
43

42

PONa

HPONa

C

C
= 12,36 - lg

3
( )

2

p

p




 

 Tại điểm tương đương 3 dung dịch gồm Na3PO4 và H2O có:  

pH = 7 + 
2

1
pK3 + 

2

1
lgCNa3PO4 = 12,68 (chính xác là 12,33) 

 Sau ĐTĐ 3, dung dịch chứa Na3PO4 và NaOH dư, không bỏ qua được sự thủy 

phân của PO4
3-, cần tính chính xác giá trị của pH. 

* Lập bảng: (từ giá trị p > 2,5, cần tính chính xác pH) 

p 0 0,5 0,9 0,99 1 1,01 1,5 1,99 

pH 1,56 2,12 3,074 4,116 4,665 5,214 7,21 9,206 

 

p 2 2,01 2,5 2,99 3 3,01 3,5 

pH 9,785 10,364 12,12 12,18 12,33 12,43 12,57 
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* Bước 4: Nhận xét 

- Tại ĐTĐ 1, khoảng bước nhảy thế hẹp (3,074-5,214) là 2,14 đơn vị pH, chọn 

được CCT là M1 có pT=4. 

- Tại ĐTĐ 2, khoảng bước nhảy thế hẹp (9,206-10,364) là 1,1 đơn vị pH, chọn 

được CCT là  có pT = 9. 

- Tại ĐTĐ 3, khoảng bước nhảy thế quá hẹp (12,18-12,43) là 0,25 đơn vị pH, 

không chọn được CCT nào phù hợp. 

 

 

Hình 4.6. Đường cong chuẩn độ 100 mL dung dịch H3PO4 0,1M bằng NaOH 0,1M 

Ví dụ 2: Chuẩn độ 100 mL dung dịch H2CO3 0,1M bằng dung dịch NaOH 

0,1M giả thiết thể tích dung dịch không thay đổi trong quá trình chuẩn độ (đơn giản) 

và có thay đổi trong quá trình chuẩn độ (chính xác). 

 H2CO3     H+   +   HCO3
- K1 = 10-7   hay pK1 =  7           (1) 

 HCO3
-     H+   +   CO3

2-     K2 = 4,8.10-11 hay pK2 = 10,35     (2) 

* Bước 1: Khi cho NaOH vào sẽ có 2 bước nhảy ứng với 2 điểm tương đương 

của 2 nấc phân ly. 

 Nấc 1: H2CO3   + NaOH    NaHCO3  +  H2O   (3) 

   pH = 4      pH = 8   đổi màu hồng.  

p 
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Tại điểm tương đương thứ nhất ta có muối:  NaHCO3    Na+  +  HCO3
-     

Dung dịch lúc này có pH = 8 dùng được CCT  có pT = 9 (có màu hồng). 

 Nấc 2: H2CO3   + 2NaOH    Na2CO3  + 2 H2O   (4) 

Hoặc   NaHCO3   +   NaOH      Na2CO3  + 2 H2O   (4) 

Tại điểm tương đương thứ hai ta có muối: Na2CO3      2 Na+  +  CO3
2-     

Dung dịch lúc này có pH =11,6 dùng được CCT  có pT = 9 (có màu đỏ hồng). 

* Bước 2: Tính các giá trị pH 

 Đầu đường định phân chỉ có H2CO3 0,1M bỏ qua các cân bằng (4) do  

K1 >> K2 . Ta có:   1,0.10. 7

1

  axitCKH  và pH = -lg[H+] = 4. 

 Trước điểm tương đương thứ 1 dung dịch có NaHCO3 và H2CO3 có thể coi 

H2CO3 là đơn axit yếu có Ka = K1 lúc này ta có công thức tính pH: 

  
Muoi

axit

axit
C

C
KH  ; pH = -lgKaxit - lg

muoi

axit

C

C
 =pK1 - lg

muoi

axit

C

C
. 

    Tại ĐTĐ 1 dung dịch gồm NaHCO3 và H2O có: pH = 
2

1
(pK1 + 

2

1
pK2) = 8,31 

    Sau điểm tương đương thứ nhất và trước điểm tương đương thứ hai dung dịch có 

NaHCO3 và Na2CO3. Lúc này ta có công thức tính pH: 

 pH =  pKa – lg 
honmuoiitaxit

nMuoiaxitho

C

C
= pK1 - lg

32

3

CONa

NaHCO

C

C
 

 Tại ĐTĐ 2 dung dịch gồm Na2CO3 và H2O có:  

pH = 7 + 
2

1
pK2 + 

2

1
lgCNaHCO3 = 11,6 

 * Sinh viên vẽ đường cong chuẩn độ H2CO3 bằng dung dịch NaOH tương tự ví 

dụ 1 

4.3.4.2. Chuẩn độ hỗn hợp axit mạnh và đa axit bằng bazơ mạnh 

Ví dụ 1: Chuẩn độ 100 mL dung dịch hỗn hợp chứa H3PO4 0,1M và HCl 0,1M 

bằng dung dịch NaOH 0,1M giả thiết thể tích dung dịch không thay đổi trong quá trình 

chuẩn độ (đơn giản) và có thay đổi trong quá trình chuẩn độ (chính xác). Biết H3PO4 

có pK1 = 2,15, pK2 = 7,21, pK3 = 12,67. 

4.3.4.3. Đường chuẩn độ bazơ đa chức bằng axit mạnh 
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Việc chuẩn độ các bazơ đa chức bằng axit mạnh diễn ra ngược lại với quá trình 

chuẩn độ đa axit bằng bazơ mạnh. Trong thực tế ta thường gặp nhất là chuẩn độ xác 

định Na2CO3 hoặc NaHCO3 có trong NaOH. 

Chuẩn hỗn hợp trên bằng dung dịch HCl 0,1N với chất chỉ thị là  từ màu đỏ 

chuyển sang không màu ta có các phương trình phản ứng: 

  NaOH    +    HCl      NaCl   +   H2O   (1) 

  Na2CO3   +   HCl     NaHCO3   +   NaCl  (2) 

Dung dịch chứa hỗn hợp NaHCO3 và NaCl có pH = 8 làm  không màu. 

Đọc thể tích HCl phản ứng hết với NaOH và 1/2 lượng Na2CO3. 

Chuẩn hỗn hợp trên bằng dung dịch HCl 0,1N với chất chỉ thị là Metyl dacam 

từ màu vàng rơm chuyển sang màu đỏ ta có các phương trình phản ứng: 

  NaOH    +    HCl     NaCl   +   H2O    (1) 

  Na2CO3   +   HCl     NaHCO3   +   NaCl   (2) 

  NaHCO3   +   HCl     NaCl    +    H2O  +   CO2  (3) 

Dung dịch chứa hỗn hợp CO2 và NaCl có pH = 4 làm metyl dacam có màu đỏ. 

Đọc thể tích HCl phản ứng hết với NaOH và toàn bộ lượng Na2CO3. 

Thể tích HCl dùng để chuẩn phản ứng (3) là: 

V(1) + (2)+ (3) – V(1) + (2)  = VNaHCO3 = 
2

1
VNa2CO3 

Tự học: Đường chuẩn độ các dung dịch muối 

Giả sử chuẩn độ muối NaA của axit yếu HA có Ka << 10-7 bằng dung dịch axit 

mạnh có nồng độ không quá nhỏ. 

Ví dụ: chuẩn độ 100 mL dung dịch NaA 0,1N với Ka = 10-9 bằng dung dịch 

HCl 0,1N coi thể tích dung dịch không thay đổi. 

  NaA      Na+   +   A- 

  A-  +  H2O    HA  +  OH-
    KB = 

9

14

10

10





aK

W
=10-5 = KNH3 

 Giống như chuẩn độ bazơ yếu bằng axit mạnh: 

Đầu đường định phân: Trước điểm tương đương dung dịch gồm muối NaA và 

axit yếu HA ta có công thức tính pH. 
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Muoi

Bazo

Bazo
C

C
KOH  ; pOH = -lgKBazo - lg

m

Bazo

C

C
 =pKBazo - lg

m

Bazo

C

C
. 

pH = pKa - lg
m

Bazo

C

C
; pH10 = 9 – 1  = 8;  pH1 =  9 – 3 = 6. 

Tại điểm tương đương dung dịch chỉ còn HA: HA      H+   +   A- 

   1,0.10. 9  axita CKH  = 10-5   vậy pHTĐ = pH3 = 5  

Cuối đường định phân: Sau điểm tương đương dư axit mạnh HCl. 

HCl      H+   +   Cl-; pH = -lg[H+] = -lg[HCl]   

Khi dư 0,1 mL axit thì pH4  = 4; Khi dư 10 mL axit thì pH5 = 2 

Vậy bước nhảy là 2 đơn vị pH. 

* Vẽ đường cong chuẩn độ dung dịch NaA bằng dung dịch HCl (sinh viên tự 

vẽ) 

  Nhận xét: 

+ Dạng đường cong giống như các dạng đường cong chuẩn độ trên (đặc biệt là 

của đường chuẩn độ bazơ yếu bằng axit mạnh). 

+ Bước nhảy pH hẹp  2 đơn vị pH do đó chỉ chọn được hai chất chỉ thị có pT nằm 

trong khoảng bước nhảy pH là M1 có pT = 4 và M2 có pT = 5,5. 

4.3.4.4. Ứng dụng của phép chuẩn độ axit - bazơ 

Pha chế các dung dịch HCl, HNO3 và xác định nồng độ bằng Na2B4O7; Dùng 

HCl xác định nồng độ của NH3, NaOH, Na2CO3 (trong xút kỹ thuật) và hỗn hợp 

NaOH + Na2CO3. 

Pha chế các dung dịch NaOH, KOH và xác định nồng độ bằng H2C2O4; Dùng 

NaOH xác định nồng độ của HCl, HAc, H3PO4 và hỗn hợp HCl + H3PO4. 

Xác định Mg2+ hoặc PO4
3-: Kết tủa Mg2+ dưới dạng MgNH4PO4; lọc rửa kết tủa 

hòa tan bằng lượng dư HCl; chuẩn độ lượng HCl dư bằng NaOH với CCT M1. 

4.4. SAI SỐ CHỈ THỊ TRONG PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ AXIT – BAZƠ  

4.4.1. Cơ sở lý thuyết 

Việc chọn CCT để xác định ĐTĐ là điều kiện quan trọng  nhất quyết định độ 

chính xác của phép chuẩn độ.  

Để xác định ĐTĐ với sai số < 0,1% ta chọn CCT có khoảng đổi màu nằm trong 

vùng bước nhảy chuẩn độ và có pT càng gần ĐTĐ càng chính xác. 
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Lưu ý: 

- Khi chuẩn độ axit mạnh bằng bazơ mạnh và ngược lại, khoảng bước nhảy pH 

từ 4-10, có thể chọn cả 4 CCT. Tuy nhiên khi nồng độ axit, bazơ nhỏ hơn hoặc bằng 

10-3M, pH đầu bước nhảy > 5, do đó không dùng được CCT M1. 

- Trong dung dịch axit thường có lẫn H2CO3 do bị cacbonic hóa, do đó khi dùng 

phenolphtalein làm CCT, cần dùng dư NaOH để trung hòa H2CO3 mới làm cho 

phenolphtalein đổi màu được. 

 - Trong chuẩn độ, ngoài sai số thể tích (do pipet, buret, đọc thể tích) còn có 2 

loại sai số quan trọng khác là sai số chỉ thị do pT của CCT không trùng với pHTĐ và 

sai số điểm cuối do xác định sai pT của CCT tức là pH ở điểm cuối. 

 + Sai số chỉ thị là sai số xảy ra do điểm cuối của sự chuẩn độ không trùng với 

ĐTĐ khi dùng CCT để xác định điểm cuối. Sai số này thuộc loại sai số hệ thống. 

Vì chất chỉ thị có sự thay đổi màu sắc trong một khoảng pH hẹp. Giá trị pH tại 

đó kết thúc chuẩn độ: pHKTCD = pT (chỉ số chuẩn độ)  pHTĐ. 

pHKTCD = pT luôn luôn khác với pHTĐ trong quá trình chuẩn độ. Do đó có sai số 

gọi là sai số chỉ thị. 

Nếu chuẩn độ các axit bằng các bazơ mà dư axit thì xảy ra 2 tình huống: 

Dư axit mạnh gây ra sai số “H+” hay còn gọi là sai số hidro. 

Dư axit yếu gây ra sai số “HA” hay gọi là sai số axit. 

Dư bazơ mạnh gây ra sai số “OH-”. 

Dư bazơ yếu gây ra sai số “MeOH”. 

+ Sai số điểm cuối. Trong thực tế những giá trị pH tại điểm cuối của nhiều lần 

xác định là không bằng nhau. Sai số do xác định sai pH điểm cuối được gọi là sai số 

điểm cuối. Sai số này có tính chất ngẫu nhiên. Mắt ta không thể xác định trực tiếp pH 

của dung dịch qua sự đổi màu của CCT với sai số <1 đơn vị pH, vì sự đổi màu không 

xảy ra đột ngột mà diễn ra từ từ. Chỉ khi dùng dung dịch đối chứng hoặc máy đo pH 

mới có thể giảm sai số điểm cuối xuống 0,1-0,2 đơn vị pH. 

4.4.2. Xây dựng công thức tính sai số chỉ thị 

4.4.2.1. Sai số  “H+” 
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Ví dụ: Chuẩn độ V1 mL dung dịch axit có nồng độ đương lượng là N bằng bazơ 

mạnh. Dùng chất chỉ thị có chỉ số chuẩn độ là pT. Kết thúc chuẩn độ thể tích dung 

dịch là V2 mL (pHTĐ = 7). 

Nếu pT < 7. 

 pHKTCD = pT < 7 vậy axit mạnh còn dư dẫn đến sai số “H+”. 

Số mol H+ có ban đầu là 
1000

. 1VN
 đương lượng gam ứng với 100%. 

Khi kết thúc chuẩn độ pHKTCD = pT. 

 pHKTCD = -lg[H+] = pT     [H+]KTCD = 10-pT . 

Số mol H+ chưa chuẩn độ = 
1000

.10 2VpT

 đương lượng gam ứng với x%. 

x = sai số “H+” = 100.
.

.10

11

2

VN

VpT

 

4.4.2.2. Sai số “OH-” 

Ví dụ chuẩn độ V1 mL dung dịch bazơ mạnh có nồng độ đương lượng là N 

bằng axit mạnh. Dùng chất chỉ thị có chỉ số chuẩn độ là pT. Kết thúc chuẩn độ thể tích 

dung dịch là V2 mL (pHTĐ = 7). 

Nếu pT > 7. 

 pHKTCD = pT > 7 vậy bazơ mạnh còn dư dẫn đến sai số “OH-”. 

Số mol OH- có ban đầu là 
1000

. 1VN
 đương lượng gam ứng với 100%. 

Khi kết thúc chuẩn độ pHKTCD = pT. 

 pHKTCD  = pT      pH + pOH  = 14 

-lg[OH]KTCD = pOHKTCD = 14 – pHKTCD = 14 - pT 

[OH-]KTCD = 10-pOH (KTCD) = 10-(14 - pT) = 10pT - 14 

Số mol OH- chưa chuẩn độ = 
1000

.10 2

14 VpT

 đương lượng gam ứng với x%. 

x = sai số “OH-” = 100.
.

.10

11

2

14

VN

VpT

 

4.4.2.3. Sai số “HA” 

Dùng CCT có chỉ số chuẩn độ là pT = pHKTCD để dư axit yếu HA có KHA.  

   HA   =   H+   +   A-   KHA   (1) 
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 HA

AH
K HA




.

 hay 
 
 

 
HAK

H

A

HA 


  

   HA   +   NaOH      NaA   +   H2O   (2) 

   NaA      Na+   +   A-     (3) 

[A-] bằng số mol HA đã chuẩn độ. 

[HA] bằng số mol axit HA chưa bị chuẩn độ. 

Tỷ số 
 
 A

HA
 = sai số “HA” ; pHKTCD = pT    [H+]KTCD = 10-pT . 

Ta có: -lgKHA = pKHA    lgKHA = - pKHA    KHA = 10-pK
 

Sai số “HA” = 
 
 

  pTpK

pK

pT

HA

pT

HA

HA

HAKK

H

A

HA 






 10

10

1010
 

Thông thường ta xây dựng công thức gần đúng trong trường hợp sai số “HA” 

để lựa chọn chất chỉ thị cho một phép chuẩn độ. 

Trong phân tích thể tích thì điều kiện để sai số   0,1% hay lượng chất để dư 

phải  
100

1,0
 = 10-3 mol axit yếu. 

Sai số “HA” = 
 
 

pTpKHA

A

HA 


10  10-3  pKHA – pT  -3  pT   pKHA + 3. 

Nên lựa chọn những CCT có pT   pKHA + 3 thì sai số chỉ thị sẽ  0,1%. 

4.4.2.4. Sai số “MeOH” 

Dùng chất chỉ thị có chỉ số chuẩn độ là pT = pHKTCD để dư bazơ yếu MeOH có 

KBazo.  

   MeOH     Me+   +   OH-  KBazo  (1) 

  
 MeOH

OHMe
K Bazo




.

  hay 
 
 

 
BazoK

OH

Me

MeOH 


  

   MeOH   +   HCl     MeCl   +   H2O   (2) 

   MeCl      Me+   +   Cl-     (3) 

[Me+] bằng số mol MeOH đã chuẩn độ. 

[MeOH] bằng số mol axit MeOH chưa bị chuẩn độ. 

Tỷ số 
 
 Me

MeOH
 = sai số “MeOH”  
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Ta có: -lgKMeOH = pKMeOH  lgKMeOH = - pKMeOH    KMeOH = 10-pK MeOH
 

pHKTCD = pT    pOHKTCD = 14 – pHKTCD = 14 - pT 

pOHKTCD = lg[OH-]KTCD   [OH-]KTCD = 10-pOH KTCD = 10- (14 – pT) = 10pT - 14  

Sai số “MeOH” = 
 
 

  14
1414

10
10

1010 








pTpK

pK

pT

MeOH

pT

MeOH

HA

MeOHKK

OH

Me

MeOH
 

Để sai số   0,1% hay lượng chất để dư phải  
100

1,0
 = 10-3 mol bazơ yếu. 

Sai số “MeOH” = 
 
 

14
10






pTpKMeOH

Me

MeOH
 10-3      pKMeOH + pT-14   -3   

   pT   14 –3 - pKHA  = 11- pKHA. Nên lựa chọn những CCT có pT 11-

pKHA để sai số chỉ thị  0,1%. 

Ví dụ 1: Chuẩn độ dung dịch HCl 0,1N bằng dung dịch NaOH 0,1N. Tính sai 

số chỉ thị khi: 

a. Dùng M1 có pT = 4.  b. Dùng  có pT = 9. 

Giải: 

   HCl   +   NaOH      NaCl   +   H2O 

a. Nếu dùng M1 có pT = 4 = pHKTCD < pHTD = 7. 

Vì chuẩn độ axit mạnh bằng bazơ mạnh nên để dư axit mạnh (HCl)  sẽ có sai số 

“H+”: V2 = 2V1, pT = 4, N = 0,1, vì vậy: 

Sai số “H+” = %2,0%100
.1,0

2.10
%100.

.

.10

1

1

4

11

2 


V

V

VN

VpT

 

Quy ước dư axit lấy dấu “-” còn dư bazơ lấy dấu “+” hoặc dư chất chuẩn lấy 

dấu “-” còn dư chất nghiên cứu lấy dấu “+”. 

b. Nếu dùng  có pT = 9 = pHKTCD > pHTD = 7. 

Vì chuẩn độ axit mạnh bằng bazơ mạnh để dư bazơ mạnh (NaOH) nên gây ra 

sai số “OH-”. 

Sai số “OH-” = %02,0%100.
.1,0

2.10
%100.

.

.10

1

1

149

11

2

14




V

V

VN

VpT

 

Giả sử chuẩn dung dịch có nồng độ 0,01N thì sai số “H+”sẽ là  2%. 
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Ví dụ 2: Chuẩn độ dung dịch CH3COOH 0,1N bằng dung dịch NaOH 0,1N 

dùng chất chỉ thị M1 có pT = 4 hoặc  có pT = 9. Tính sai số chỉ thị của phép chuẩn 

độ này. 

Giải: 

  CH3COOH   +   NaOH      CH3COONa   +   H2O 

  CH3COONa     Na+   +   CH3COO-  

  CH3COO-   +   H2O      CH3COOH   +   OH- 

pHTD =  7 + 
2

1
pKa + 

2

1
lgCmuoi = 7 +

2

1
4,74 + 

2

1
lg0,05 =  8,72  

pT = pHKTCD = 4 < pHTD  vậy dư axit yếu CH3COOH có sai số “HA” 

Sai số “HA” = 10pK – pT = 104,74 – 4  = 100,74  =  5,37. 

Tổng lượng CH3COOH là 5,37 + 1 = 6,37 tương đương 100%. 

Vậy sai số “HA” = %84%100.
37,6

37,5
  

Nếu dùng CCT là  có pT = pHKTCD = 9 > pHTĐ, do đó dư NaOH gây ra sai số 

“OH-”. 

Sai số “OH-” = %02,0%100.
.1,0

2.10
%100.

.

.10

1

1

149

11

2

14




V

V

VN

VpT

 

Vậy dùng  là phù hợp vì gây ra sai số nhỏ. 

Ví dụ 3: Chuẩn độ dung dịch NH3 0,1N bằng dung dịch HCl 0,1N. Nếu dùng 

CCT  có pT = 9, M1 có pT = 4 và M2 có pT = 5,5. Tính sai số chỉ thị. 

Giải:   NH3   +   HCl      NH4Cl    (1) 

   NH4Cl      NH4
+   +   Cl-    (2) 

   NH4
+      NH3

    + H+    (3) 

pHTD =  7 - 
2

1
pKBazo - 

2

1
lgCmuoi = 7 -

2

1
4,74 - 

2

1
lg0,05 =  5,28  

pT = pHKTCD = 9 > pHTD = 5,28 vậy dư bazơ yếu NH3 có sai số “MeOH” 

Sai số “MeOH” = 10pK + pT-14 = 104,74 +9-14  = 10-0,26  =  0,55. 

Tổng lượng NH3 là 0,55 + 1 = 1,55 tương đương 100%. 

Vậy sai số “MeOH” = %48,35%100.
55,1

55,0
 , sai số lớn, không nên dùng CCT .  
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Nếu dùng M1 có pT = pHKTCD = 4 < pHTD = 5,28, vậy dư HCl gây ra sai số 

“H+”. Sai số “H+” = %2,0%100.
.1,0

2.10
%100.

.

.10

1

1

4

11

2 


V

V

VN

VpT

, sai số nhỏ chấp nhận 

được CCT M1. 

Nếu dùng M2 có pT = pHKTCD = 5,5 > pHTD = 5,28, vậy dư NH3 gây ra sai số 

“MeOH”. 

Sai số “MeOH” = 10pK + pT-14 = 104,74 +5,5-14  = 10-3,86. 

Tổng lượng NH3 là (10-3,86 + 1), tương đương 100%. 

Vậy sai số “MeOH” = - 10-3,86.100% / 1 ≈ - 0,015%, sai số nhỏ.  

 

TÓM LƯỢC CUỐI CHƯƠNG 

Một số nội dung cần nắm được trong chương 4: 

- Cơ sở của phương pháp; Dung môi và thang pH; Điểm tương đương trong phương 

pháp chuẩn độ axit - bazơ. 

- Chất chỉ thị trong phương pháp chuẩn độ axit - bazơ. 

 + Bản chất của chỉ thị axit-bazơ. 

 + Khoảng đổi màu của chất chỉ thị axit - bazơ. 

 + Chỉ số chuẩn độ pT của chất chỉ thị. 

- Các phép chuẩn độ axit -bazơ. 

 + Chuẩn độ các axit bằng bazơ mạnh và ngược lại 

 + Chuẩn độ đơn axit yếu bằng bazơ mạnh. 

 + Chuẩn độ đơn bazơ yếu bằng axit mạnh. 

 + Chuẩn độ hỗn hợp axit mạnh và đơn axit yếu. 

 + Chuẩn độ hỗn hợp hai đơn axit yếu. 

 + Chuẩn độ axit đa chức bằng bazơ mạnh. 

 + Chuẩn độ hỗn hợp axit mạnh và đa axit bằng bazơ mạnh. 

 + Chuẩn độ bazơ đa chức bằng axit mạnh. 

 + Ứng dụng của phép chuẩn độ axit-bazơ. 

- Sai số chỉ thị của phép chuẩn độ trong phương pháp chuẩn độ axit-bazơ. 

 + Cơ sở lý thuyết. 

 + Xây dựng các công thức tính sai số chỉ thị. 
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CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 

1. Hãy cho biết cơ sở của phương pháp chuẩn độ axit –bazơ (trung hòa)?  

2. Dung môi và thang pH trong phương pháp chuẩn độ axit –bazơ?  

3. Chất chỉ thị (CCT) là gì? Vì sao trong phương pháp chuẩn độ axit –bazơ phải dùng 

CCT? Cho biết các chất chỉ thị thường dùng trong phương pháp chuẩn độ axit –bazơ? 

4. Trình bày thuyết ion, thuyết sinh màu, thuyết ion- sinh màu về chất chỉ thị trong 

phương pháp chuẩn độ axit -bazơ? 

5. Thế nào là khoảng đổi màu của chất chỉ thị, chỉ số chuẩn độ của chất chỉ thị? 

6. Thế nào là đường cong chuẩn độ trong phương pháp chuẩn độ axit -bazơ? 

7. Xây dựng cơ sở lý thuyết và vẽ đường cong chuẩn độ HNO2 0,1N có pKa = 3,5 bằng 

dung dịch NaOH 0,1N. Lựa chọn CCT và tính sai số CT? 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

1. Khi chuẩn độ dung dịch NaOH 0,1M bằng dung dịch CH3COOH 0,1M (pKa = 

4,76). Giá trị pH tương đương (có tính sự thay đổi thể tích) là 

 A. 8,88   B. 8,73   C. 8,65  D. 9,05 

2. Khi chuẩn độ dung dịch NaOH 0,1M bằng dung dịch CH3COOH 0,1M (pKa = 

4,76). Chất chỉ thị tối ưu được chọn cho phép chuẩn độ trên là 

 A. Quỳ tím   B. Phenolphtalein  C. Metyl da cam D. Metyl đỏ 

3. Khi chuẩn độ dung dịch HCl 0,1M bằng dung dịch NH3 0,1M (pKb = 4,76). Giá trị 

pH tương đương (có tính sự thay đổi thể tích) là 

 A. 5,27   B. 5,75   C. 5,65  D. 5,00 

4. Khi chuẩn độ dung dịch HCl 0,1M bằng dung dịch NH3 0,1M (pKb = 4,76). Chất chỉ 

thị tối ưu được chọn cho phép chuẩn độ trên là 

 A. Quỳ tím   B. Phenolphtalein  C. Metyl da cam D. Metyl đỏ 

5. Khi chuẩn độ dung dịch HCl 0,1M bằng dung dịch NaOH 0,1M. Giá trị pH tương 

đương (có tính sự thay đổi thể tích) là 

 A. 7,35   B. 7,75   C. 7,00  D. 6,85 

6. Khi chuẩn độ dung dịch HCl 0,1M bằng dung dịch NaOH 0,1M. Chất chỉ thị tối ưu 

được chọn cho phép chuẩn độ trên là 

 A. Quỳ tím   B. Phenolphtalein  C. Metyl da cam D. Metyl đỏ 
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7. Khi chuẩn độ dung dịch CH3COOH 0,1M (pKa = 4,76) bằng dung dịch NH3 0,1M 

(pKb = 4,76). Giá trị pH tương đương (có tính sự thay đổi thể tích) là 

 A. 7,55   B. 6,75   C. 7,25  D. 7,00 

8. Khi chuẩn độ dung dịch CH3COOH 0,1M (pKa = 4,76) bằng dung dịch NH3 0,1M 

(pKb = 4,76). Chất chỉ thị tối ưu được chọn cho phép chuẩn độ trên là 

 A. Phenolphtalein  B. Quỳ tím  C. Metyl da cam D. Metyl đỏ 

9. Khi chuẩn độ dung dịch H3PO4 0,1M (pKa1 = 2,15; pKa2 = 7,21; pKa3 = 12,32) bằng 

dung dịch NaOH 0,1M đến nấc 1. Giá trị pH tương đương tại nấc 1 (có tính sự thay đổi 

thể tích) là  

A. 1,56   B. 4,68   C. 9,77  D. 8,00 

10. Khi chuẩn độ dung dịch H3PO4 0,1M (pKa1 = 2,15; pKa2 = 7,21; pKa3 = 12,32) 

bằng dung dịch NaOH 0,1M đến nấc 2. Giá trị pH tương đương tại nấc 2 (có tính sự 

thay đổi thể tích) là  

A. 1,56   B. 4,68   C. 9,77  D. 8,00 

11. Khi chuẩn độ dung dịch H3PO4 0,1M (pKa1 = 2,15; pKa2 = 7,21; pKa3 = 12,32) 

bằng dung dịch NaOH 0,1M đến nấc 3. Giá trị pH tương đương tại nấc 3 (coi thể tích 

không thay đổi) là  

A. 1,56   B. 4,68   C. 9,77  D. 12,16 
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CHƯƠNG 5: PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ TẠO PHỨC (03LT + 01TL + 04BT) 

Mục tiêu 

* Mục tiêu về kiến thức 

Sau khi hoàn thành nội dung học tập của chương 5, sinh viên trình bày được cơ sở, các 

phản ứng tạo phức và những ưu điểm của EDTA trong việc sử dụng làm thuốc thử 

trong chuẩn độ tạo phức. Sinh viên chọn được các chất chỉ thị tương ứng thường dùng 

trong phương pháp chuẩn độ complexon. 

* Mục tiêu về kỹ năng 

Sinh viên có kỹ năng giải thích được hằng số bền điều kiện được dùng trong những 

trường hợp cụ thể. Sinh viên có khả năng các phương pháp chuẩn độ complexon và 

xây dựng được công thức tính sai số chuẩn độ. 

* Mục tiêu về thái độ  

Sinh viên có nhận thức đúng về tầm quan trọng cần thiết đối với người phân tích khi 

tiến hành chuẩn độ và chọn chất chỉ thị tương ứng trong phương pháp chuẩn độ tạo 

phức. Sinh viên chỉ ra những nội dung trong chương 5 được đưa vào chương trình 

THPT và trong thực tiễn giúp sinh viên có ý thức tích cực trong học tập và định hướng 

phát triển nghề nghiệp. 

 

Nội dung 

Chương này giới thiệu một số vấn đề cơ bản sau:  

 Cơ sở của phương pháp chuẩn độ tạo phức. 

 Đường chuẩn độ tạo phức. 

 Các chất chỉ thị dùng trong chuẩn độ Complexon. 

 Các phương pháp chuẩn độ Complexon. 

 Ứng dụng. 
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5.1. CƠ SỞ CỦA PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ TẠO PHỨC 

5.1.1. Cơ sở lý thuyết 

Trong phân tích thể tích một số phản ứng tạo phức được sử dụng để định lượng 

các ion kim loại hoặc các chất tạo phức. Phương pháp tạo phức dựa trên phản ứng tạo 

phức của các chất. Phản ứng tạo phức phải thoả mãn các yếu cầu chung của phân tích 

thể tích đó là: 

- Phải xảy ra với tốc độ lớn, phải xảy ra hoàn toàn theo đúng quan hệ hợp thức 

và có hằng số bền lớn. 

Ví dụ Cr3+ với EDTA xảy ra rất chậm ngay cả khi đun nóng mặc dù có hằng số 

bền rất lớn  = 1023. 

- Thuốc thử tạo phức có thể là vô cơ hay hữu cơ: 

- Thuốc thử hữu cơ thường dùng nhất là axit amionopolicacboxylic và phương 

pháp này gọi là phương pháp chuẩn độ complexon. Trong đó  hay dùng là axit 

etylendiamintetraxetic (EDTA) hoặc Na2EDTA. 

5.1.2. Phương pháp chuẩn độ tạo phức Complexon 

Các complexon là các thuốc thử hữu cơ có bản chất là các dẫn xuất của các axit 

amino poli cacboxylic. Gồm có các complexon chính sau: 

Complexon I (H3Y): nitrylotriaxetic; N(CH2COOH)3 

Complexon II: Etylendiamintetraaxetic (EDTA hay ký hiệu là H4Y) có công 

thức: 

  HOOC  -  CH2             CH2  -  COOH 

      N  -  CH2 - CH2 - N 

   HOOC  -  CH2             CH2  -  COOH 

 

EDTA là axit 4 nấc có pK1 = 2,0; pK2 = 2,67; pK3 = 6,16; pK4 = 10,26. 

Do K1 và K2 lớn hơn K3 và K4 nhiều nên có thể coi EDTA là axit 2 nấc. 

EDTA ít tan trong nước vì vậy thường dùng dưới dạng muối đinatri Na2H2Y 

gọi là complexon III ( hay Trilon B, nhưng vẫn quen gọi là EDTA). 

Complexon IV: axit trans-1,2-diamoni xiclohexan tetraaxetic; CTCT là 

(HOOCCH2)2-N-CH-C4H8-CH-N-(CH2COOH)2 
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EDTA tạo phức vòng với hầu hết các ion kim loại và trong các phản ứng đều 

xảy ra theo tỷ lệ 1:1. Hằng số bền  có giá trị khá lớn. 

Ví dụ ion kim loại hoá trị II theo tỷ lệ 1:1 sẽ có công thức cấu tạo như sau 

MeH2Y với màu sắc đặc trưng: 

 

                     HOOC - H2C                    CH2 -  COO 

        N -CH2 - CH2 - N   

   OOC - H2C                   CH2 -  COOH 

                 Me2+ 

Các phép chuẩn độ complexon thường tiến hành khi có mặt các chất tạo phức 

phụ để duy trì pH xác định nhằm ngăn ngừa sự xuất hiện kết tủa hydroxit kim loại. 

Trong trường hợp tổng quát các quá trình chủ yếu diễn ra khi chuẩn độ như sau: 

  H4Y      H+  +  H3Y-   K1  (1) 

   H3Y-      H+  +  H2Y2-   K2  (2) 

  H2Y2-      H+  +  HY3-   K3  (3) 

  HY3-      H+  +  Y4-    K4  (4) 

Sự tạo phức hidroxo của ion kim loại: 

 Mn+  +  H2O      M(OH)(n - 1) +  +  H+     *
1  (5) 

 Mn+  + 2 H2O      M(OH)2
(n - 2) +  + 2 H+     *

2  (6) 

 Mn+  + j H2O      M(OH)j
(n - j) +  + j H+ *

J     (j  n) (7) 

Sự tạo phức của ion kim loại với chất tạo phức phụ X, để đơn giản không ghi 

điện tích của X: 

 Mn+  +  X    MX1     1  (8) 

 Mn+  +  2 X    MX2     2  (9) 

 Mn+  +  n X    MXn     n  (10) 

Phản ứng tạo phức chính giữa EDTA và ion kim loại: 

 Mn+  +  Y4-    MY(n-4)+     MY  (11) 

Ngoài ra còn có sự tạo phức chứa proton hoặc phức hydroxo của phức tạo 

thành: 

  MY  +  H+    MYH   KMYH  (12) 
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  MY  +  OH-    MOHY   KMOHY   (13) 

Như vậy ta thấy việc tính toán trong cân bằng tạo phức là rất phức tạp. Vì vậy 

để đơn giản và dễ dàng khi tính toán xây dựng đường chuẩn độ người ta thường dùng 

phương pháp gần đúng dựa trên việc sử dụng hằng số bền điều kiện. 

   
 
   ''.

'
'

YM

MY
  

Trong đó [MY]’ là tổng nồng độ các dạng tồn tại của phức giữa ion kim loại và 

EDTA. 

 [MY]’  =  [MY] +  [MHY]  +  [MOHY] 

[MY], [MHY] và [MOHY]  được tính theo  Kn, KMHY và KMOHY cuối cùng ta 

được một phương trình bậc cao với ẩn là H+. 

Gọi ɑY4-  = [Y4-]/CH4Y = tỷ lệ tồn tại của Y4- trong dung dịch EDTA. 

Ta có: CH4Y = [Y4-] + [HY3-] + [H2Y2-] + [H3Y-] + [H4Y] 

Khi đó: β’ = αY4- . β 

Như vậy: β’ phụ thuộc α hay pH. 

 

Bảng giá trị αY4- của EDTA ở 200C và 0,1M 

0 1,3.10-23 

1 1,9.10-18 

2 3,3.10-14 

3 2,6.10-11 

4 3,8.10-9 

5 3,7.10-7 

6 2,3.10-5 

7 5,0.10-4 
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8 5,6.10-3 

9 5,4.10-2 

10 0,36 

11 0,85 

12 0,98 

13 1,00 

14 1,00 

 

Giá trị hằng số bền của phức MY 

Cation M lgβMY Cation M lgβMY Cation M lgβMY 

Ag+ 7,32 Fe2+ 14,33 Hg2+ 21,80 

Mg2+ 8,69 Co2+ 16,31 Pb2+ 18,04 

Ca2+ 10,70 Ni2+ 18,62 Al3+ 16,13 

Sr2+ 8,63 Cu2+ 18,80 Fe3+ 25,10 

Ba2+ 7,76 Zn2+ 16,50 V3+ 25,90 

Mn2+ 13,79 Cd2+ 16,46 Th4+ 23,20 

 

 

* Đặc điểm của phản ứng chuẩn độ bằng EDTA 

Mn+   +   H2Y2-      MYn-4 + 2H+ 

+ EDTA và ion kim loại tạo phức theo tỷ lệ mol 1/1; 
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+ Độ bền của phức tạo thành trong cân bằng chịu ảnh hưởng bởi pH, do đó khi thực 

hiện chuẩn độ cần sử dụng dung dịch đệm có pH thích hợp để K’MY đủ lớn. 

* Điều kiện của phản ứng chuẩn độ bằng EDTA 

+ Phức MYn-4 bền (K’MY ≥ 10-8) ở pH chuẩn độ; 

+ Chọn chất chỉ thị tạo phức bền với ion kim loại, nhưng phải kém bền hơn phức 

MYn-4; 

+ Loại bỏ được ảnh hưởng của các ion kim loại khác có trong dung dịch; 

+ Cân bằng phức thường chậm, cần chuẩn độ chậm hay đun nhẹ dung dịch trước 

khi chuẩn độ. 

5.2. ĐƯỜNG CHUẨN ĐỘ TẠO PHỨC 

Ví dụ 1: Hằng số bền điều kiện của sự hình thành CaY2- là K’
CaY = 1,8.1010. 

Tính pCa trong 100,0 mL dd Ca2+ 0,100M ở pH = 10 khi thêm:  

a) 0,0 mL   b) 50,0 mL      c)100,0 mL  d)150,0 mL dd Y4- 0,100M. 

Giải: 

a) pCa trước điểm tương (khi thêm 0 mL dd H2Y2-) 

pCa = -lg[Ca] = -lg(0,100) = 1 

b) pCa trước điểm tương (khi thêm 50 mL dd H2Y2-) 

• Số mmol Ca2+ = 100mL x 0,100mmol/mL = 10,0mmol 

• Số mmol EDTA = 50mL x 0,100mmol/mL = 5,0mmol 

• [Ca2+] tự do = 5,0mmol/ 150mL = 0,033M 

pCa = -lg[Ca2+] = -lg(0,033) =  1,48 

c) pCa tại điểm tương (khi thêm 100 mL dd H2Y2-) 

• Số mmol Ca2+ = 100mL x 0,100mmol/mL = 10,0mmol 

• Số mmol EDTA = 100mL x 0,100mmol/mL = 10,0mmol 

• Số mmol CaY2- hình thành = 10,0mmol/ 200mL = 0,0500M 

  Ca2+   +  H2Y2-      CaY2-  +  2H+ 

- Cb: Ca2+    +    Y4-      CaY2- ; K’
CaY = 1,8.1010 

x       x  (0,05-x) ≈ 0,05M 

Tại thời điểm cb: Gọi x = [Ca2+] → x <<; 

 K’ =[CaY]/[Ca].[Y]= (0,05-x) / x *x = 1,8.1010 ,  

nên x = 1,7.10-6M, suy ra: pCa= -lg[Ca2+] = -lg(1,7.10-10) = 5,77 
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d) pCa sau điểm tương (khi thêm 110 mL dd Y4-) 

• Số mmol Ca2+ = 100mL x 0,100mmol/mL = 10,0mmol 

• Số mmol EDTA = 110mL x 0,100mmol/mL = 11,0mmol 

• [CaY2-] hình thành = 10,0mmol / (100+110mL) = 0,04762M 

• [Y4-] dư = (11-10mmol) / 210mL = 0,004762M 

* K’ =[CaY]/[Ca].[Y]= (0,04762) / (x *0,004762) = 1,8.1010;  

nên x = 5,557 .10-10M, suy ra: pCa = -lg[Ca2+] = 9,26 

e) pCa sau điểm tương (khi thêm 125 mL dd Y4-) 

• Số mmol Ca2+ = 100mL x 0,100mmol/mL = 10,0mmol 

• Số mmol EDTA = 125mL x 0,100mmol/mL = 12,5mmol 

• [CaY2-] hình thành = 10,0mmol / (100+125mL) = 0,0444M 

• [Y4-] dư = (12,5-10mmol) / 225mL = 0,0110M 

* K’ =[CaY]/[Ca].[Y]= (0,0444) / (x *0,011) = 1,8.1010,  

nên x = 2,24 .10-10M, suy ra: pCa = -lg[Ca2+] = 9,65 

f) pCa sau điểm tương (khi thêm 150 mL dd Y4-) 

• Số mmol Ca2+ = 100mL x 0,100mmol/mL = 10,0 mmol 

• Số mmol EDTA = 150mL x 0,100mmol/mL = 15,0 mmol 

• [CaY2-] hình thành = 10,0mmol / (100+150mL) = 0,0400M 

• [Y4-] dư = (15-10 mmol) / 250mL = 0,0200M 

* K’ =[CaY]/[Ca].[Y]= (0,04) / (x *0,02) = 1,8.1010 , nên x = 1,1 .10-10M, suy 

ra: pCa = -lg[Ca2+] = 9,95 

* Xây dựng đường cong pM (-log[Mn+]) theo thể tích Y4-: 

 
p 
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Hình 5.1. Đường cong chuẩn độ Ca2+ 0,1N bằng H2Y2- 0,1N 

(SV xem Video) 

* Khi tăng pH, bước nhảy của đường cong chuẩn độ tạp phức bằng Trilon B sẽ được 

mở rộng. 

 

Hình 5.2. Đường cong chuẩn độ 100 mL Ca2+ 0,1N bằng H2Y2- 0,1N ở pH =7 và 10 

Ví dụ 2: Chuẩn độ 100 mL ZrO2+ (M2+) 0,005M bằng dung dịch Na2H2Y 0,1M 

trong môi trường pH = 2. Cho K’
ZrOY = K’

MY = 1029,5. CCT là xylen da cam. 

Ví dụ 3: Chuẩn độ 100 mL Mg2+ 0,005M bằng dung dịch Na2H2Y 0,1M trong 

hỗn hợp đệm NH3 0,1M và NH4Cl  0,174 M. Cho K’
MgY = 4,9.108. CCT là Etoo.  

Ví dụ 4: Chuẩn độ 100 mL Ni2+ 0,005M bằng dung dịch Na2H2Y 0,1M trong 

dd NH3 0,1M (pH = 12). Cho K’
NiY = 4,2.1018. CCT là murexit (SV xem Video).  

Ví dụ 5: Chuẩn độ 100 mL Zn2+ 0,001M bằng dung dịch Na2H2Y 0,1M trong 

hỗn hợp đệm NH3 0,1M và NH4Cl  0,174 M. Cho K’
ZnY = 3,2.1016. CCT là Etoo.  

Lời gợi ý giải: 

* Bước 1: Phương trình phản ứng xảy ra khi chuẩn độ: 

  Zn2+   +  H2Y2-      ZnY2-  +  2H+ 

Nồng độ H+ tối đa giải phóng ra là  2.[Zn2+]  = 2.10-3 không làm thay đổi pH của 

dung dịch, pH của dung dịch được quyết định bởi hệ đệm NH3 và NH4Cl. Ta có: 

   
 3

4

NH

NH
KH axit



   = 10-9   hoặc    
 

 
4

3

NH

NH
KOH bazo     pH = 9 

Bỏ qua sự tạo phức hydroxo của ion Zn2+ có kể đến sự tạo phức với amoniac 

của Zn2+. 
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* Bước 2. 

Đầu đường định phân, tại điểm tương đương và sau điểm tương đương có thể 

tính được nồng độ cân bằng của Zn2+  từ đó có thể tính được pZn = -lg[Zn2+].  

Khi chưa chuẩn độ: pZn = -lg 0,001 = 3,00 

Khi dư 10 mL dung dịch Zn2+ thì [Zn2+] = 1,464.10-9 và pZn = 8,83. 

Khi dư 1 mL dung dịch Zn2+ thì [Zn2+] = 1,463.10-10 và pZn = 9,83. 

Khi dư 0,1 mL dung dịch Zn2+ thì [Zn2+] = 1,52.10-11 và pZn = 10,82. 

Tại điểm tương đương thì [Zn2+] = 2,967.10-12 và pZn = 11,53. 

Khi dư 0,1 mL dung dịch H2Y2- thì [Zn2+] = 5,78.10-13 và pZn = 12,23. 

Khi dư 1 mL dung dịch H2Y2- thì [Zn2+] = 6,024.10-14 và pZn = 13,22. 

Khi dư 10 mL dung dịch H2Y2- thì [Zn2+] = 6,013.10-15 và pZn = 14,22. 

Cách tính tương tự như ví dụ trên. 

Từ các giá trị pZn thu được vẽ đồ thị sự phụ thuộc của pZn vào thể tích thuốc 

thử cho vào ta được đường chuẩn độ Zn2+. 

 

Hình 5.3. Đường cong chuẩn độ 100 mL dung dịch Zn2+ 0,001M bằng H2Y2- 0,1M 

5.3. CÁC CHẤT CHỈ THỊ DÙNG TRONG CHUẨN ĐỘ COMPLEXON 

Để xác định điểm dừng trong chuẩn độ complexon thường dùng một số loại 

chất chỉ thị sau đây: 

+ Các chất chỉ thị màu kim loại: là những thuốc nhuộm (chất màu) hữu cơ tạo 

được với ion kim loại phức có màu đặc trưng khác với màu của chất chỉ thị tự do. Ví 

dụ eriocromden T (Etoo), murexit, xylen da cam, tiron, axit sunfosalixilic,…Các chất 

chỉ thị màu kim loại thường là các axy hoặc bzy, chứa những nhóm mang màu và trợ 

p 
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màu, nên cũng là chất chỉ thị pH. Do đó, màu của chất chỉ thị  màu kim loại biến đổi 

theo pM (pM = -lg[M]) và pH của dung dịch. 

+ Các chất chỉ thị màu (thường không màu hoặc có màu rất nhạt) tạo được với 

ion kim loại các phức có màu đặc trưng. Ví dụ SCN- tạo với Fe3+ phức có màu đỏ máu, 

tạo với Co2+ phức có màu xanh. 

+ Các chất chỉ thị oxi hoá - khử được dùng khi ion kim loại tồn tại được ở 2 

dạng oxi hoá và khử. 

5.3.1. Phân loại các chất chỉ thị 

Chất chỉ thị trong phương pháp này phải thoả mãn các điều kiện: 

+ Có độ nhạy cao để có thể quan sát màu (10-5  - 10-6 M). 

+ Phức kim loại – chỉ thị phải có độ bền trong phạm vi xác định và kém bền 

hơn so với phức của ion kim loại và thuốc thử.  

Thường chọn:  104  < M-Ind < 10-4M-Y 

+ Phản ứng tạo phức giữa kim loại và chất chỉ thị phải nhan và thuận nghịch. 

Khi thoả mãn các yêu cầu đó người ta phân loại như sau: 

5.3.1.1. Các thuốc nhuộm triphenylmetan:  

Xylen da cam, metalphtalein, timolphtalexon…phức kim loại – chỉ thị màu đỏ. 

5.3.1.2. Các thuốc nhuộm azo:  

Eriocromden T, asenazo I, 4 – (2 – piridinazo) – rezoxin (PAR), 1 – (2 – 

piridinazo) – 2 – naphtol (PAN),... 

5.3.1.3. Các chất chỉ thị khác:  

Alizarin S, murexit,... 

5.3.2. Sự chuyển màu và độ nhạy của các chất chỉ thị kim loại 

Khi chọn chất chỉ thị  để chuẩn độ một ion nào đó, cần phải chọn pH thích hợp 

sao cho: phản ứng tạo phức complexonat kim loại xảy ra hoàn toàn; màu của chất chỉ 

thị và của phức khác nhau dễ phân biệt; sự đổi màu của chất chỉ thị xảy ra gần điểm 

tương đương. 

Khoảng đổi màu của chất chỉ thị màu kim loại là khoảng pH trong đó có thể 

nhận ra sự biến đổi àu của chất chỉ thị . 

Ví dụ: Khi chuẩn độ Mg2+ bằng EDTA ở pH = 9-10 với chỉ thị là eriocromden 

T chất chỉ thị sẽ tạo phức với Mg2+. 
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Etoo là đa axit yếu (H3Ind), có pK2 = 6,3 và pK3 = 11,5    

Mg2+  +  HInd2- màu xanh    MgInd-
màu đỏ  + H+; Kbền = 107 

Như vậy trước khi chuẩn độ dung dịch có màu đỏ. Khi chuẩn độ ta nhỏ từ từ 

Na2H2Y vào thì. 

 Mg2+  +  H2Y2-    MgY2-  +  2H+ ;    Kbền = 107,7
 

Khi EDTA đã phản ứng hết với Mg2+ tự do , một giọt dư EDTA sẽ phản ứng 

với phức MgIn+ (vì phức MgIn+ kém bền hơn phức MgY2-) theo phản ứng. 

 MgInd-
 màu đỏ   +  H2Y2-    MgY2-  +  HInd2-

màu xanh  +  H+ 

Phức màu đỏ bị phá huỷ và màu của dung dịch chuyển từ đỏ sang xanh báo 

hiệu kết thúc chuẩn độ. 

Lưu ý: Ca2+
 cũng tạo phức bền với EDTA ở pH =10, nên không được phép có 

mặt Ca2+ khi chuẩn độ Mg2+. 

Độ nhạy của các chất chỉ thị phụ thuộc vào độ bền của phức giữa ion kim loại 

với chất chỉ thị cungx như với thuốc thử. 

5.4.  CÁC PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ COMPLEXON 

Dùng phương pháp complexon có thể chuẩn độ được hầu hết các ion kim loại theo một 

trong các cách sau: 

5.4.1. Chuẩn độ trực tiếp 

Phương pháp này dùng để chuẩn độ những ion kim loại tạo phức với thuốc thử 

thoả mãn đầy đủ các điều kiện  của phản ứng chuẩn độ (phản ứng nhanh, nhận biết 

được điểm tương đương,...). 

Trong phương pháp này người ta điều chỉnh pH thích hợp của dung dịch chuẩn 

độ bằng một hệ đệm (thuận lợi cho sự tạo phức, không tạo phức hydroxo) thêm chất 

chỉ thị và sau đó thêm từ từ dung dịch chuẩn complexon III vào dung dịch chuẩn độ 

cho đến khi đổi màu của chất chỉ thị. 

Để phép chuẩn độ đạt độ chính xác cao nhất nên chọn chất chỉ thị có  

lgM-In càng gần với pM tại điểm tương đương càng tốt.  

5.4.2. Chuẩn độ ngược 

Trong trường hợp không thể chuẩn độ trực tiếp được (không chọn được chất chỉ 

thị, phản ứng xảy ra chậm, hoặc ở pH tạo phức kim loại bị kết tủa hydroxit, . . .) thì 

phải sử dụng phương pháp chuẩn độ ngược. 
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Trong phương pháp này người ta thêm vào dung dịch chuẩn độ một lượng 

chính xác EDTA lấy dư và thiết lập điều kiện tối ưu cho sự tạo phức xảy ra, sau đó 

chuẩn lượng EDTA dư bằng một dung dịch chứa ion kim loại khác đã biết nồng độ 

cho tới khi đổi màu chất chỉ thị. 

Ví dụ Cr3+, Co3+
 phản ứng chậm với EDTA ngay cả khi đun nóng nên phải 

chuẩn độ ngược. 

5.4.3. Chuẩn độ thế (chuẩn độ đẩy) 

Một số ion kim loại không thể chuẩn độ trực tiếp được thì có thể chuẩn độ các 

ion kim loại đó bằng phương pháp thế. Ví dụ không thể chuẩn độ trực tiếp M1 bằng 

EDTA thì có thể thay thế M1 bằng M2 bằng cách dùng M1 đẩy M2 ra khỏi phức rồi sau 

đó chuẩn độ lượng M2 bị đẩy ra bằng EDTA. 

  M2Ydư  +  M1    M1Y   + M2  

Rồi chuẩn M2 M2  +  Y    M2Y     

Để phản ứng trao đổi xảy ra hoàn toàn thì phải chọn phức M2Y có hằng số bền 

nhỏ hơn nhiều so với phức M1Y nhưng M2Y > 107 để đảm bảo độ chính xác khi chuẩn 

độ. Ví dụ chuẩn độ thế Ca2+ ở pH = 10, với chỉ thị Etoo: 

+ Thêm 1 lượng MgY2- trước khi cho EDTA 

MgY2-    +    Ca2+        CaY2- +  Mg2+;  (KMgY < KCaY) 

+ Lượng Mg2+ sinh ra sẽ tạo phức màu hồng với chỉ thị (MgIn) 

+ Khi chuẩn độ, Ca2+ tác dụng trước với EDTA: 

  Ca2+  +  H2Y2-    CaY2-  +  2H+ ;  

+ Khi hết Ca2+ tự do, đến lượt Mg2+ phản ứng: 

  Mg2+  +  H2Y2-    MgY2-  +  2H+ ;  

+ Khi EDTA đã phản ứng hết với Mg2+, một giọt dư EDTA sẽ phản ứng với phức 

MgIn+ (vì phức MgIn+ kém bền hơn phức MgY2-) theo phản ứng. 

 MgInd-
 màu đỏ   +  H2Y2-    MgY2-  +  HInd2-

màu xanh  +  H+ 

+ Phức màu đỏ bị phá huỷ và màu của dung dịch chuyển từ đỏ sang xanh báo hiệu kết 

thúc chuẩn độ. 

5.4.4. Chuẩn độ gián tiếp   . 

Nếu chất phân tích không tham gia phản ứng trực tiếp với EDTA thì có thể 

chuẩn độ gián tiếp. Ví dụ có thể xác định ion sunfat bằng cách cho vào dung dịch phân 
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tích một lượng chính xác dư Ba2+ sau đó chuẩn xác định Ba2+ còn dư từ đó tính được 

nồng độ ion sunfat. 

5.5. ỨNG DỤNG 

5.5.1. Phương pháp đo bạc - chuẩn độ xianua 

Ví dụ 1: AgNO3 và CN- có phản ứng tạo phức: 

  Ag+  +  2 CN-      Ag(CN)2
-    với  2 = 1020,9 

Sau khi Ag+ đã tạo phức hết với CN- nếu dư, nếu dư Ag+ sẽ xảy ra phản ứng kết 

tủa: Ag(CN)2
- + Ag+  Ag[Ag(CN)2] (đục) với T = 10-14,2. Phương pháp này gọi là 

phương pháp đo bạc. 

5.5.2. Phương pháp thủy ngân - chuẩn độ các halogen   

Ví dụ 2: Hg2+ có phản ứng  tạo phức  bền với các ion clorua, bromua, iodua và 

xianua (X-). 

  Hg2+  +  4X-      HgX4
- 

Với Cl- : Hg2+  +  2Cl-      HgCl2,  1 = 5,5.106 ; 2 = 1,65.107. 

CCT là diphenylcacbazit hoặc diphenylcacbazon. Các CCT này tạo với Hg2+ 

phức màu xanh tím. Khi dùng diphenylcacbazit cần pH = 1,5-2,0 và khi dùng 

diphenylcacbazon cần pH = 2,0-3,5.  

5.5.3. Ứng dụng quan trọng nhất Phương pháp complexon: 

Là phép xác định độ cứng của nước (xác định Ca2+ và Mg2+ có trong nước). Nhưng vì 

trong nước có các ion Fe2+, Cu2+, Mn2+, Co2+, Ni2+ gây cản trở sự tạo phức, vì vậy 

trước khi chuẩn độ phải thực hiện một số phản ứng che các ion đó. Đó là: đun nóng để 

chuyển Fe2+ thành Fe3+; cho vào dung dịch Na2S 1,5% để chuyển các ion còn lại kết 

tủa dưới dạng muối sunfua; tạo môi trường đệm pH = 8 – 10 (đệm NH3 và NH4Cl). 

Cuối cùng, chuẩn độ bằng Na2H2Y với chỉ thị eriocromden T, đổi từ màu đỏ sang màu 

xanh thì dừng lại. 

Chú ý H4Y (hay Na2H2Y) không phải là chất gốc do hút nước vì vậy trước khi 

pha phải sấy và sau đó phải xác định lại nồng độ chính xác của nó bằng dung dịch 

MgSO4 hoặc ZnSO4 chuẩn. 

Phương pháp tạo phức có hạn chế là cùng một thuốc thử nhưng có khả năng tạo 

ra nhiều phức chất có thành phần khác nhau ở cùng điều kiện. 
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TÓM LƯỢC CUỐI CHƯƠNG 

Một số nội dung cần nắm được trong chương 5: 

- Cơ sở của phương pháp chuẩn độ tạo phức. 

- Đường chuẩn độ tạo phức. 

- Các chất chỉ thị dùng trong chuẩn độ Complexon. 

 + Phân loại các chất chỉ thị kim loại. 

 + Sự chuyển màu và độ nhạy của các chất chỉ thị kim loại. 

- Các phương pháp chuẩn độ Complexon. 

 + Chuẩn độ trực tiếp.  + Chuẩn độ ngược. 

 + Chuẩn độ thế.   + Chuẩn độ gián tiếp. 

- Ứng dụng. 

 + Chuẩn độ đo bạc. 

 + Chuẩn độ các halogenua bằng thủy ngân. 

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 

1. Nêu bản chất của phép chuẩn độ tạo phức? Các loại phối tử thường dùng? 

2. Trình bày cách xây dựng đường chuẩn độ trong phương pháp chuẩn độ tạo phức? 

3. Các chất chỉ thị nào thường dùng trong chuẩn độ Complexon? Phân loại các chất chỉ 

thị, sự chuyển màu và độ nhạy của các chất chỉ thị kim loại? 

4. Trình bày các phương pháp chuẩn độ Complexon: Chuẩn độ trực tiếp; Chuẩn độ 

gián tiếp? 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

1. Khi chuẩn độ xác định lại nồng độ của Trilon B (Na2H2Y) bằng dung dịch Zn2+ 

chuẩn với chất chỉ thị Eriocrom đen T (Etoo). Môi trường chuẩn độ thường dùng là 

A. đệm axetat pH = 4,7    B. đệm amoni pH = 9,24 

  C. pH <7     D. pH > 10 

2. Khi chuẩn độ xác định độ cứng của nước (Ca2+, Mg2+) bằng Trilon B (Na2H2Y) 

chuẩn với chất chỉ thị Eriocrom đen T (Etoo). Môi trường chuẩn độ thường dùng là 

A. đệm axetat pH = 4,5   B. axit pH < 6   

  C. đệm amoni pH = 10  D. kiềm pH > 11 

3. Khi chuẩn độ xác định nồng độ Ni2+ bằng dung dịch Trilon B (Na2H2Y) chuẩn trong 

môi trường kiềm (NH3) có pH =11. Chất chỉ thị nào sau đây là thích hợp nhất 
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A. Eriocrom đen T (Etoo)  B. Murexit 

C. Xylen da cam   D. Metyl da cam 

4. Khi chuẩn độ xác định độ cứng của nước (Ca2+, Mg2+) bằng Trilon B (Na2H2Y) 

chuẩn trong môi trường đệm amoni pH = 10, với chất chỉ thị Eriocrom đen T (Etoo). 

Sự đổi màu của chất chỉ thị tại thời điểm kết thúc chuẩn độ là 

A. xanh sang tím   B. tím sang xanh   

C. vàng sang tím  D. đỏ vang sang xanh 

5. Khi chuẩn độ xác định độ cứng của Ni2+ bằng Trilon B (Na2H2Y) chuẩn trong môi 

trường amoniac có pH = 11, với chất chỉ thị murexit. Sự đổi màu của chất chỉ thị tại 

thời điểm kết thúc chuẩn độ là 

A. xanh sang tím    B. tím sang xanh   

   C. vàng sang xanh tím  D. đỏ vang sang xanh 

6. Nhỏ từng giọt dung dịch NH3 vào dung dịch gồm Cu2+ và Cd2+ đến dư. Thêm vài 

giọt KCN, sau đó thêm Na2S. Hiện tượng sau phản ứng là 

  A. kết tử đen CuS   B. kết tủa vàng CdS 

  C. phức xanh đậm   D. dung dịch trong suốt 

7. Chuẩn độ dung dịch CN- 0,2M bằng dung dịch Ag+ 0,1M. Nồng độ iodua và 

amoniac khi kết thúc chuẩn độ lần lượt là 10-2M và 0,2M. Biết hằng số bền tổng cộng 

của phức Ag(NH3)2
+ là 107,24, TAgI = 10-16. Sai số của phép chuẩn độ trên là 

  A. -0,18%    B. +0,18% 

  C. -0,022%    D. +0,022% 

8. Ứng dụng nào sau đây không phải của phản ứng tạo phức trong hóa học phân tích? 

  A. Hòa tan các kết tủa khó tan, tác các ion. 

  B. Xác định định lượng các ion kim loại. 

  C. Xác định định tính các chất. 

  D. Giải thích màu của phức chất. 

9. Phối tử chi có khả năng tạo ra 1 liên kết và ion trung tâm như H2O, NH3,Cl-… là 

khái niệm của 

  A. Phối tử    B. Phối tử đơn càng 

  C. Phối tử đa càng   D. Ion trung tâm 
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10. Cân 1,3250g CaCO3 thật tinh khiết, hòa tan thành 250 mL dung dịch chuẩn Ca2+ để 

định lại nồng độ dung dịch EDTA, biết rằng 26,47 mL dung dịch EDTA này đã được 

dùng để chuẩn độ 25,00 mL dung dịch Ca2+ ở điều kiện thích hợp. TEDTA/Ca là 

 A. 0,02 g/mL  B. 0,002 g/mL C. 0,12 g/mL  D. 0,25 g/mL 

11. Dùng EDTA 0,01M chuẩn độ 50 mL dung dịch Cu2+ 0,012M ở pH=6 và định điểm 

cuối bằng chất chỉ thị phù hợp thì thể tích EDTA đã dùng tại điểm cuối là bao nhiều? 

 A. 40,00 mL  B. 50,05 mL  C. 60,05 mL  D. 70,00 mL 

12. Hằng số bền điều kiện của sự hình thành CaY2- là K’
CaY = 1,8.1010. Tính pCa trong 

100,0 mL dd Ca2+ 0,100M ở pH = 10 khi thêm 0,0 mL là 

 A. 1   B. 2   C. 3   D. 4 

13. Xylen da cam, metalphtalein, timolphtalexon…phức kim loại chất chỉ thị có màu 

 A. xanh  B. đỏ   C. vàng  D. trắng 
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CHƯƠNG 6: PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ KẾT TỦA (03LT + 02 TL + 03 BT) 

Mục tiêu 

* Mục tiêu về kiến thức 

Sau khi hoàn thành nội dung học tập của chương 6, sinh viên trình bày được nguyên 

tắc và các phương pháp xác định điểm dừng chuẩn độ trong  chuẩn độ đo bạc. Sinh 

viên trình bày được hình dáng đường chuẩn độ trong phương pháp chuẩn độ kết tủa. 

* Mục tiêu về kỹ năng 

Sinh viên có kỹ năng giải thích được vì sao số phản ứng tạo kết tủa rất nhiều, nhưng 

chỉ có một số phản ứng được dùng trong phân tích chuẩn độ kết tủa và lí do có thể 

dùng K2CrO4 làm chỉ thị cho phép chuẩn độ NaCl bằng AgNO3. Sinh viên có kỹ năng 

tính và xây dựng đường cong chuẩn độ trong chuẩn độ kết tủa. 

* Mục tiêu về thái độ  

Sinh viên có nhận thức đúng về tầm quan trọng cần thiết đối với người phân tích khi 

tiến hành chuẩn độ, chọn chất chỉ thị và một số lưu ý trong phương pháp chuẩn độ kết 

tủa. Sinh viên chỉ ra những nội dung trong chương 6 được đưa vào chương trình THPT 

giúp sinh viên có ý thức tích cực trong học tập và định hướng phát triển nghề nghiệp. 

 

Nội dung 

Chương này giới thiệu một số vấn đề cơ bản sau:  

 Cơ sở của Phương pháp chuẩn độ kết tủa. 

 Đường chuẩn độ trong phương pháp chuẩn độ kết tủa. 

 Xác định điểm cuối chuẩn độ trong phương pháp đo bạc. 
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6.1. CƠ SỞ CỦA PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ KẾT TỦA 

Phương pháp chuẩn độ kết tủa dựa trên các phản ứng xảy ra khi chuẩn độ tạo ra 

hợp chất ít tan. 

Điều kiện để tiến hành phương pháp này là: 

+ Chất kết tủa được tạo thành phải thực tế không tan, phản ứng hoàn toàn theo 

một hệ số tỷ lệ nhất định.  

+ Tốc độ hình thành kết tủa phải lớn, không có hiện tượng quá bão hòa. 

+ Phản ứng chọn lọc, hiện tượng cộng kết không được ảnh hưởng đáng kể đến 

kết quả chuẩn độ. 

+ Phải có khả năng xác định điểm tương đương bằng CCT thích hợp. 

Các khái niệm liên quan: Độ tan, tích số tan, quy tắc tích số tan. Cách tính tích 

số tan theo độ tan và ngược lại. 

Nếu dùng AgNO3 để chuẩn độ xác định X-, SCN-,… gọi là phương pháp đo 

bạc. 

Nếu dùng Hg2+ để xác định X- gọi là phương pháp đo thuỷ ngân. 

6.2. ĐƯỜNG CHUẨN ĐỘ TRONG PHƯƠNG PHÁP KẾT TỦA 

Ví dụ: Chuẩn độ 100,0 mL NaCl 0,1N bằng dung dịch AgNO3 0,1N (coi thể 

tích dung dịch không thay đổi). Cho TAgCl = 10-10. 

Bước 1: Viết phương trình phản ứng: AgNO3 +NaCl  AgCl  + NaNO3 

Bước 2: Biểu diễn mối quan hệ giữa chỉ số nồng độ (pAg = -lg[Ag+] ;  

pCl = -lg[Cl-]) vào lượng chất làm kết tủa và chất tạo kết tủa: 

Áp dụng quy tắc tích số tan và lượng chất kết tủa và chất làm kết tủa còn lại 

trong dung dịch tại điểm đó để tính chỉ số nồng độ pAg hoặc pCl. 

* Đầu đường định phân  

- Khi chuẩn còn dư 10 mL NaCl 0,1 N (p=0,9). 

210
100

1,0.10 BD

NaClC   [Cl-] = 10-2    pCl = 2;  AgCl    Ag+  +  Cl- 

Từ biểu thức [Ag+].[Cl-] = TAgCl    [Ag+] = 10-8    pAg = 8 

- Khi chuẩn còn dư 1 mL NaCl 0,1 N (p=0,99). 
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310
100

1,0.1 BD

NaClC  [Cl-] = 10-3    pCl = 3 [Ag+] = 10-7   pAg = 7 

- Khi chuẩn còn dư 0,1 mL NaCl 0,1 N (p=0,999). 

410
100

1,0.1,0 BD

NaClC  [Cl-] = 10-4    pCl = 4 [Ag+] = 10-6   pAg = 6 

* Tại điểm tương đương dung dịch gồm AgCl bão hoà (p=1). 

 [Cl-] = [Ag+] = 10-5  pCl =  pAg = 5 

* Sau điểm tương đương: 

- Khi dư 0,1 mL AgNO3 0,1N (p=1,001):  

410
100

1,0.1,0
3

BD

AgNOC  [Ag+] = 10-4    pAg = 4 [Cl-] = 10-6   pCl = 6 

- Khi dư 1 mL AgNO3 0,1N (p=1,01):  

310
100

1,0.1
3

BD

AgNOC  [Ag+] = 10-3    pAg = 3 [Cl-] = 10-7   pCl = 7 

- Khi dư 10 mL AgNO3 0,1N (p=1,1):  

210
100

1,0.10
3

BD

AgNOC  [Ag+] = 10-2    pAg = 2 [Cl-] = 10-8   pCl = 8 

Bước 3: Tìm được các giá trị pAg và pCl đặt các giá trị này lên trục tung, lượng 

NaCl và AgNO3 lên trục hoành ta sẽ vẽ được đường chuẩn độ. 

 

 

Hình 6.1. Đường cong chuẩn độ 100 mL dung dịch NaCl 0,1N  

bằng dung dịch AgNO3 0,1N (pCl - p) 

p 
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Hình 6.2. Đường cong chuẩn độ 100 mL dung dịch NaCl 0,1N  

bằng dung dịch AgNO3 0,1N (pAg - p) 

Bước 4: Nhận xét. 

+ Dạng đường cong chuẩn độ theo phương pháp kết tủa giống như dạng đường 

cong chuẩn độ theo các phương pháp trên (hình chữ S). Có đoạn bước nhảy chỉ số 

nồng độ chất kết tủa và chất làm kết tủa. Vì có bước nhảy nên khả năng tạo ra kết tủa 

kết tủa mới với chất chỉ thị xảy ra nhanh, xuất hiện màu sắc kết tủa khác với kết tủa 

trước giúp ta biết được thời điểm phải kết thúc chuẩn độ.  

6.3. XÁC ĐỊNH ĐIỂM CUỐI CHUẨN ĐỘ TRONG PHƯƠNG PHÁP ĐO BẠC 

6.3.1. Phương pháp Morh dùng K2Cr2O7 hoặc K2CrO4 tạo kết tủa đỏ nâu với Ag+ 

tại điểm cuối chuẩn độ (SV xem Video) 

Trong phương pháp đo bạc nếu chọn chất chỉ thị là K2Cr2O7 hoặc  K2CrO4. 

(AgCl kết tủa trắng với TAgCl = 10-10 còn Ag2CrO4 kết tủa màu đỏ nâu với TAg2CrO4 = 

2.10-12) thì khi đó sẽ rất dễ xác định điểm tương đương. 

Tại điểm tương đương: [Cl-] = [Ag+] =  10-5  [CrO4
2-] = 2.10-2M, vậy chất 

chỉ thị K2Cr2O4 sẽ phải có nồng độ  0,02 M để kết tủa tại điểm tương đương, tuy 

nhiên ở nồng độ này màu vàng đậm của K2CrO4 hoặc K2Cr2O7 sẽ cản trở việc nhận ra 

màu của kết tủa, vì vậy trong thực tế thường dùng dung dịch K2CrO4 5.10-3% (lấy 1–2 

mL tức là khoảng 10-20 giọt K2CrO4 5%) cho 100 mL dung dịch chuẩn độ) khi đó sẽ 

chỉ mắc sai số nhỏ hơn 0,1%. 

Phương pháp Morh phải được tiến hành trong môi trường trung tính hoặc bazơ 

yếu vì: 

p p p 

p 

p 
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Môi trường axit thì độ tan của Ag2CrO4 tăng lên do phản ứng: 

  CrO4
2-  +  H+    HCrO4

- 

Làm cần bằng phân ly của Ag2CrO4 chuyển dịch về phía các ion. 

Còn trong môi trường kiềm thì xuất hiện kết tủa Ag2O (ở pH  10,7). 

6.3.2. Phương pháp Vonharl dùng chất chỉ thị Fe3+ tạo kết tủa đỏ máu với SCN- 

tại điểm cuối chuẩn độ 

Dựa vào phản ứng   Ag+  +  SCN-   AgSCN  

Dựng ion Fe3+ làm chất chỉ thị, tại điểm cuối chuẩn độ có sự xuất hiện màu đỏ 

máu của phức FeSCN2+ ( = 103,03). 

Chất chỉ thị thường dùng là phèn sắt (III): Fe(NH4)(SO4)2.12H2O tương ứng với 

nồng độ 1 mol/L. Khi chuẩn độ thường dùng 1–2 mL cho 100 mL dung dịch chuẩn độ. 

Tính toán tương tự như phương pháp Morh ta được điều kiện để có phản ứng 

màu xuất hiện là [SCN-]  9.10-7.  

Ưu điểm của phương pháp này là có thể chuẩn độ trong môi trường axit, điều 

không thể đối với phương pháp Morh. 

Khi chuẩn độ Ag+ bằng SCN- cần chú ý: 

+ Trước điểm tương đương kết tủa hấp phụ AgNO3 (AgSCN, Ag+:NO3
-) nên 

màu đỏ của phức sẽ xuất hiện trước điểm tương đương. Để tránh sai số cần lắc mạnh 

dung dịch khi chuẩn độ. 

+ Khi chuẩn độ Cl- người ta thêm Ag+ dư sau đó chuẩn độ Ag+ bằng SCN- tuy 

nhiên khi kết thúc chuẩn độ do độ tan của AgCl lớn hơn AgSCN nên có phản ứng: 

  AgCl  +  SCN-    AgSCN   +  Cl-   

Làm cho lượng SCN- dùng lớn hơn lượng cần thiết gây ra sai số dương. Để 

khắc phục có nhiều cách như lọc bỏ AgCl, tăng nồng độ Fe3+, thêm dung môi hữu cơ 

không trỗn lẫn với nước để ngăn chặn AgCl tác dụng với SCN-. 

Ngoài ra còn có các phép chuẩn độ khác. Ví dụ như khi kết tủa có tính oxi hoá 

khử thì có thể dùng chất chỉ thị oxi hoá khử để xác định điểm cuối chuẩn độ. 

6.3.3. Phương pháp Fajans 

Nguyên tắc của phương pháp này là dựa trên tính chất của một loại chất khi bị 

hấp phụ trên kết tủa thì bị biến dạng rất nhiều, nên màu thay đổi. Ví dụ như, 
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Fluoretexein bị hấp phụ ở dạng anion trên kết tủa tích điện dương và Rodamin B bị 

hấp phụ ở dạng cation trên kết tủa tích điện âm.  

VD: khi chuẩn độ Cl- bằng Ag+, trước ĐTĐ: AgCl hấp phụ Cl- nên FI- (anion 

của Fluoretexein - HFI, ax yếu có pKa= 8) không bị hấp phụ. Sau ĐTĐ: AgCl hấp phụ 

Ag+ nên FI- bị hấp phụ theo pư: 

AgCl.Ag+ /NO3
- + HFI  AgCl.Ag+ /FI- + NO3

- + H+ 

Do FI-
 đẩy NO3

- ra và hấp phụ vào làm cho kết tủa có màu hồng.  

Môi trường axit có 6,5 < pH < 10: để HFI phân ly ra đủ nhiều để nhìn thấy rõ 

màu và tránh tạo Ag2O.  

Để nhận rõ màu, kết tủa AgX cần ở trạng tháu keo mới có thể hấp thụ được 

nhiều CCT. Nhưng gần ĐTĐ, kết tủa dễ vón cục, cần thêm dietrin hoặc hồ tinh bột để 

giữa kết tủa ở trạng thái keo, nhưng cách này cũng chỉ tốt đối với chuẩn độ Cl-. 

Nồng độ X- phải nằm trong khoảng 0,005 – 0,025M, vì loãng quá không thể 

nhìn rõ màu, còn đặc quá thì kết tủa dễ vón cục gây khó khăn quan sát ĐTĐ. 

 

TÓM LƯỢC CUỐI CHƯƠNG 

Một số nội dung cần nắm được trong chương 6: 

- Cơ sở của Phương pháp chuẩn độ kết tủa. 

- Đường chuẩn độ trong phương pháp chuẩn độ kết tủa. 

- Xác định điểm cuối chuẩn độ trong phương pháp đo bạc. 

 + Phương pháp Mohr. 

 + Phương pháp Volhard. 

 + Phương pháp Fajans. 

 

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 

1. Nêu những điều kiện để thực hiện phương pháp chuẩn độ kết tủa? 

2. Đường chuẩn độ trong phương pháp chuẩn độ kết tủa là gì? Xây dựng đường chuẩn 

độ trong phương pháp chuẩn độ kết tủa? 



 
 

Phân tích định lượng                         97                           Học liệu Elearning ĐHSPTN 

 

3.  Cơ sở của các phương pháp xác định điểm cuối chuẩn độ trong phương pháp đo 

bạc? 

 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

1. Chuẩn độ dung dịch NaCl bằng dung dịch AgNO3 với chất chỉ thị K2CrO4 5.10-3 M. 

Môi trường chuẩn độ thích hợp có 

 A. pH < 4  B. 6,5 ≤ pH ≤7  C. pH = 8  D. pH > 9 

2. Phương pháp Mohr thường dùng để xác định các ion 

 A. Cl-   B. Br-   C. Cl-, Br-  D. I-, SCN- 

3. Phương pháp Volhard thường dùng để xác định các ion 

 A. Cl-   B. Br-   C. Cl-, Br-  D. Br-, SCN- 

4. Chuẩn độ 100,0 mL dung dịch NaCl 0,1N bằng dung dịch AgNO3 0,1N với chất chỉ 

thị K2CrO4 5.10-3M. Biết TAgCl = 10-10. Giá trị pCl khi dùng hết 90,0 mL dung dịch 

AgNO3 là 

 A. 2,3   B. 7,7   C. 2,5   D. 7,5 

5. Chuẩn độ 100,0 mL dung dịch NaCl 0,1N bằng dung dịch AgNO3 0,1N với chất chỉ 

thị K2CrO4 5.10-3M.  Biết TAgCl = 10-10. Giá trị pAg khi dùng hết 95,0 mL dung dịch 

AgNO3 là 

 A. 2,6   B. 3,5   C. 7,4   D. 6,5 

6. Chuẩn độ 100,0 mL dung dịch NaCl 0,1N bằng dung dịch AgNO3 0,1N với chất chỉ 

thị K2CrO4 5.10-3M.  Biết TAgCl = 10-10. Giá trị pCl khi dùng hết 105,0 mL dung dịch 

AgNO3 là 

 A. 2,61  B. 7,39  C. 7,5   D. 2,5 

7. Chuẩn độ 100,0 mL dung dịch NaCl 0,1N bằng dung dịch AgNO3 0,1N với chất chỉ 

thị K2CrO4 5.10-3M.  Biết TAgCl = 10-10. Giá trị pAg khi dùng hết 110,0 mL dung dịch 

AgNO3 là 

 A. 2,65  B. 7,35  C. 7,68  D. 2,32 

8. Chuẩn độ 50,0 mL dung dịch NaCl 0,1N bằng dung dịch AgNO3 0,1N với chất chỉ 

thị K2CrO4 5.10-3 M.  Biết TAgCl = 10-10. Giá trị pCl khi dùng hết 40,0 mL dung dịch 

AgNO3 là 
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 A. 7,65  B. 8,05  C. 1,95  D. 2,35 

9. Chuẩn độ 50,0 mL dung dịch NaCl 0,1N bằng dung dịch AgNO3 0,1N với chất chỉ 

thị K2CrO4 5.10-3 M.  Biết TAgCl = 10-10. Giá trị pAg khi dùng hết 51,0 mL dung dịch 

AgNO3 là 

 A. 7,00  B. 3,00  C. 8,00  D. 2,00 

10. Phương pháp chuẩn độ sử dụng dung dịch Hg2+ để chuẩn độ các halogenua được 

gọi là phương pháp 

 A. thủy ngân  B. bạc   C. kẽm  D. halogen 

11. Chuẩn độ 50 mL dung dịch NaCl 0,1 M bằng dung dịch AgNO3 0,1M. Thể  tích 

AgNO3 tại điểm tương đương là 

 A. 40 mL  B. 50 mL  C. 60 mL  D. 70 mL  

12. Trong phương pháp Volhard, khi chuẩn độ Ag+ bằng SCN- với ion Fe3+ làm chất 

chỉ thị. Khi ngừng chuẩn độ thì màu của dung dịch sẽ chuyển sang màu 

 A. hồng  B. xanh  C. vàng  D. tím 

13. Phương pháp Mohr thuận lợi cần tiến hành trong điều kiện pH 

 A. axit   B. bazo  C. Trung tính  D. kiềm 
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CHƯƠNG 7: PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ OXI HÓA - KHỬ  

(02LT + 02TL + 03BT + 01 KT) 

Mục tiêu 

* Mục tiêu về kiến thức 

Sau khi hoàn thành nội dung học tập của chương 7, sinh viên nêu được cơ sở và cách 

phân loại của phương pháp chuẩn độ oxihóa - khử. Sinh viên trình bày được khái niệm 

về chất chỉ thị và khoảng đổi màu của chất chỉ thị dùng trong phương pháp huẩn độ 

oxihóa - khử. 

* Mục tiêu về kỹ năng 

Sinh viên có kỹ năng xây dựng đường cong chuẩn độ trong các phép chuẩn độ oxihóa 

- khử khác nhau. Sinh viên có kỹ năng tính được thế tại các điểm khác nhau trên 

đường cong chuẩn độ. Sinh viên giải thích được  nguyên nhân làm cho nồng độ dung 

dịch chuẩn KMnO4, dung dịch Na2S2O3 bị thay đổi khi bảo quản; nguyên nhân khi để 

lâu ngày thì nồng độ moL của dung dịch chuẩn iot tăng lên. 

* Mục tiêu về thái độ  

Sinh viên có nhận thức đúng về tầm quan trọng cần thiết đối với người phân tích khi 

tiến hành chuẩn độ, chọn chất chỉ thị và một số lưu ý trong phương pháp chuẩn độ 

oxihóa - khử. Sinh viên chỉ ra những nội dung trong chương 7 được đưa vào chương 

trình THPT, những ứng dụng của phương pháp chuẩn độ oxihóa - khử trong thực tiễn 

giúp sinh viên có ý thức tích cực trong học tập và định hướng phát triển nghề nghiệp. 
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Nội dung 

Chương này giới thiệu một số vấn đề cơ bản sau:  

 Cơ sở của Phương pháp chuẩn độ oxihóa - khử. 

 Đường chuẩn độ oxihóa - khử. 

 Chất chỉ thị trong phương pháp chuẩn độ oxihoá- khử. 

 Các phản ứng oxihoá- khử cảm ứng. 

 Các phương pháp chuẩn độ oxihoá- khử. 
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7.1. CƠ SỞ CỦA PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ OXI HÓA - KHỬ 

Phản ứng xảy ra trong quá trình chuẩn độ của phương pháp oxi hoá – khử là các 

phản ứng oxi hoá – khử (phản ứng trao đổi electron). Trong các phản ứng này chất oxi 

hoá nhận electron và bị khử, ngược lại các chất khử nhường electron và bị oxi hoá. 

Các chất oxi hoá và khử khác nhau về cường độ, ví dụ các chất oxi hoá mạnh thì khả 

năng nhận electron là lớn còn các chất oxi hoá yếu thì khả năng nhận electron yếu hơn. 

Tổng quát:  n1Oxh2 + n2Kh1  n1Kh2 + n2Oxh1  (a) 

Kh1  Oxh1 + n1e   (b); Oxh2 + n2e  Kh2    (c);  

Phản ứng (a) phải thỏa mãn các yêu cầu của phản ứng dùng trong phân tích thể 

tích. 

Giống như các phương pháp trung hòa, tạo phức và kết tủa, phương pháp oxi 

hóa khử cũng cần dùng CCT để xác định điểm cuối. 

7.1.1. Thế oxi hoá khử 

Thế oxi hoá - khử là đại lượng đặc trưng cho độ mạnh hay yếu của các dạng oxi 

hoá hay dạng khử của cặp oxi hoá – khử. 

Điều kiện chuẩn (ĐKC): P = 1atm, t0 = 250 C, a = [H+] = 1, P(H2)  = 1. 

Thế oxi hoá khử được xác định bằng cách thiết lập pin Ganvani gồm hai điện 

cực trong đó một điện cực được hình thành bởi cặp oxi hoá – khử cần xác định thế 

(điện cực nghiên cứu) và một điện cực chuẩn đã biết thế. Điệc cực chuẩn là điện cực 

hidro với quy ước E2H+/H2 = 0,00 V. Do vậy giá trị sức điện động của pin đo được 

chính là giá trị thế điện cực của điện cực được hình thành bởi cặp oxi hoá – khử cần 

nghiên cứu ở ĐKC. 

Thế oxi hoá – khử của một cặp oxi hoá – khử càng lớn thì dạng oxi hoá của nó 

càng có khả năng oxi hoá mạnh và dạng khử càng có khả năng khử yếu. 

Để tính thế oxi hoá – khử trong những điều kiện bất kỳ khác với ĐKC thì phải 

áp dụng phương trình Nessnt. 

 
 KHU

OXH

n
EE

KHu
OXH

KHu
OXH lg

0592,00   

 Thế oxi hoá – khử cũng như thế oxi hoá – khử tiêu chuẩn của các cặp khác nhau 

có ý nghĩa rất lớn trong phân tích hoá học nói chung và phân tích định lượng nói riêng. 

Căn cứ vào bảng thế điện cực ở ĐKC ta có thể biết được phải dùng chất oxi hoá nào 
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để chuẩn chất khử nào và ngược lại. Trong những điều kiện cụ thể muốn dùng 1 chất 

oxi hoá nào đó để chuẩn 1 chất khử nào đó ta phải dựa vào giá trị thế điện cực tại điều 

kiện đó. 

 

7.1.2. Chiều của phản ứng oxi hoá – khử  

Là chiều chất oxi hoá mạnh + chất khử mạnh cho ta chất oxi hoá và chất khử yếu hơn. 

Nếu trong dung dịch tồn tại nhiều cặp oxi hoá – khử thì phản ứng sẽ xảy ra ưu tiên 

theo hướng chất oxi hoá mạnh nhất phản ứng với chất khử mạnh nhất. 

  Ví dụ:      Mg(NO3)2  +  N2O   +   H2O  (1) 

Mg   +  HNO3     Mg(NO3)2  +  N2   +   H2O   (2) 

      Mg(NO3)2  +  NH4NO3   +   H2O  (3) 

 Trong đó:  -E0
Mg2+/Mg + E0 NO3-/N2O = -(-2,37) + x = A 

   -E0
Mg2+/Mg + E0 NO3-/N2 = -(-2,37) + y = B 

  -E0
Mg2+/Mg + E0

NO3-/NH4NO3 = -(-2,37) + (-0,12) = + 2,25 = C 

Nếu C > B > A thì phản ứng (3) sẽ xảy ra. 

Nếu B > A > C thì phản ứng (2) sẽ xảy ra. 

Bán phản ứng  E° (V) 

ZrO2(r) + 4 H+ + 4 e−  Zr(r) + 2 H2O  −1,553 

ZrO(OH)2(r) + H2O + 4 e−  Zr(r) + 4OH−  −2,36 

Zr4+ + 4 e−  Zr(r)  −1,45 

Zn2+ + 2 e−  Zn(r)  −0,7618 

Zn2+ + 2 e−  Zn(Hg)  −0,7628 

Y3+ + 3 e−  Y(r)  −2,372 

WO3(dd) + 6 H+ + 6 e−  W(r) + 3 H2O  −0,09 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%A1n_ph%E1%BA%A3n_%E1%BB%A9ng&action=edit&redlink=1
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WO2(r) + 4 H+ + 4 e−  W(r) + 2 H2O  −0,12 

VO2+ + 2 H+ + e−  V3+ + H2O  +0,34 

V3+ + e−  V2+  −0,26 

V2+ + 2 e−  V(r)  −1,13 

UO2
2+ + e−  UO2

+  +0,163 

UO2
+ + 4 H+ + e−  U4+ + 2 H2O  +0,273 

U4+ + e−  U3+  −0,52 

U3+ + 3 e−  U(r)  −1,66 

Tl3+ + 3 e−  Tl(r)  +0,72 

Tl3+ + 2 e−  Tl+  +1,25 

Tl+ + e−  Tl(r)  −0,34 

TiO2+ + 2 H+ + e−  Ti3+ + H2O  +0,19 

TiO2+ + 2 H+ + 4 e−  Ti(r) + H2O  −0,86 

TiO(r) + 2 H+ + 2 e−  Ti(r) + H2O  −1,31 

Ti3+ + 3 e−  Ti(r)  −1,21 

2 TiO2(r) + 2 H+ + 2 e−  Ti2O3(r) + H2O  −0,56 
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Ti2O3(r) + 2 H+ + 2 e−  2 TiO(r) + H2O  −1,23 

Ti2+ + 2 e−  Ti(r)  −1,63 

Te(r) + 2 e−  Te2−  −1,143 

Ta3+ + 3 e−  Ta(r)  −0,6 

Ta2O5(r) + 10 H+ + 10 e−  2 Ta(r) + 5 H2O  −0,75 

Sr2+ + 2 e−  Sr(r)  −2,899 

SnO2(r) + 2 H+ + 2 e−  SnO(r) + H2O  −0,09 

SnO(r) + 2 H+ + 2 e−  Sn(r) + H2O  −0,10 

Sn4+ + 2 e−  Sn2+  +0,15 

Sn2+ + 2 e−  Sn(r)  −0,13 

Sn(r) + 4 H+ + 4 e−  SnH4(k)  −1,07 

SiO2(r) + 4 H+ + 4 e−  Si(r) + 2 H2O  −0,91 

Si(r) + 4 H+ + 4 e−  SiH4(k)  −0,14 

Se(r) + 2 H+ + 2 e−  H2Se(k)  −0,11 

HSeO4
− + 3 H+ + 2 e−  H2SeO3(dd) + H2O  +1,15 

H2SeO3(dd) + 4 H+ + 4 e−  Se(r) + 3 H2O  +0,74 
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SbO+ + 2 H+ + 3 e−  Sb(r) + H2O  +0,20 

S4O6
2− + 2 e−  2 S2O3

2−  +0,08 

S2O8
2− + 2 e−  2 SO4

2−  +2,010 

S2O3
2 − + 6 H+ + 4 e−  2 S(r) + 3 H2O  +0,60 

S(r) + 2 H+ + 2 e−  H2S(k)  +0,14 

SO4
2− + 4 H+ + 2 e−  SO2(dd) + 2 H2O  +0,17 

SO2(dd) + 4 H+ + 4 e−  S(r) + 2 H2O  +0,50 

HSO4
− + 3 H+ + 2 e−  SO2(dd) + 2 H2O  +0,16 

Ru(NH3)6
3+ + e−  Ru(NH3)6

2+  +0,10 

Re3+ + 3 e−  Re(r)  +0,300 

Rb+ + e−  Rb(r)  −2,98 

Ra2+ + 2 e−  Ra(r)  −2,8 

PtCl6
2− + 2 e−  PtCl4

2− + 2 Cl−  +0,726 

PtCl4
2− + 2 e−  Pt(r) + 4 Cl−  +0,758 

Pt2+ + 2 e−  Pt(r)  +1,188 

Pd2+ + 2 e−  Pd(r)  +0,915 
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PbSO4(r) + 2 e−  Pb(r) + SO4
2−  −0,3588 

PbSO4(r) + 2 e−  Pb(Hg) + SO4
2−  −0,3505 

PbO(r) + H2O + 2 e−  Pb(r) + 2 OH−  −0,58 

β-PbO2(r) + 4 H+ + 2 e−  Pb2+ + 2 H2O  +1,460 

α-PbO2(r) + 4 H+ + 2 e−  Pb2+ + 2 H2O  +1,468 

Pb4+ + 2 e−  Pb2+  +1,69 

Pb2+ + 2 e−  Pb(r)  −0,13 

P(đỏ) + 3 H+ + 3 e−  PH3(k)  −0,111 

P(trắng) + 3 H+ + 3 e−  PH3(k)  −0,063 

H3PO4(dd) + 2 H+ + 2 e−  H3PO3(dd) + H2O  −0,276 

H3PO3(dd) + 3 H+ + 3 e−  P(đỏ[note 1]) + 3H2O  −0,454 

H3PO3(dd) + 2 H+ + 2 e−  H3PO2(dd) + H2O  −0,499 

H3PO2(dd) + H+ + e−  P(trắng[note 1]) + 2 H2O  −0,508 

O3(k) + 2 H+ + 2 e−  O2(k) + H2O  +2,076 

O2(k) + H+ + e−  HO2•(dd)  −0,13 

O2(k) + 4 H+ + 4 e−  2 H2O  +1,23 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%A1n_ph%E1%BA%A3n_%E1%BB%A9ng&action=edit&redlink=1
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O2(k) + 2 H2O + 4 e−  4 OH−(dd)  +0,40 

O2(k) + 2 H+ + 2 e−  H2O2(dd)  +0,70 

HO2
• + H+ + e−  H2O2(dd)  +1,51 

H2O2(dd) + 2 H+ + 2 e−  2 H2O  +1,78 

NiO2(r) + 4 H+ + 2 e−  Ni2+ + 2 OH−  +1,59 

Ni2+ + 2 e−  Ni(r)  −0,25 

Nb3+ + 3 e−  Nb(r)  −1,099 

Na+ + e−  Na(r)  −2,71 

N2H4(dd) + 4 H2O + 2 e−  2 NH4
+ + 4 OH−  +0,11 

N2(k) + 4 H2O + 2 e−  2 NH2OH(dd) + 2 OH−  −3,04 

N2(k) + 2 H2O + 6H+ + 6 e−  2 NH4OH(dd)  +0,092 

NO3
−(dd) + 2 H+ + e−  NO2(k) + H2O  +0,80 

3/2 N2(k) + H+ + e−  HN3(dd)  −3,09 

2 NH3OH+ + H+ + 2 e−  N2H5
+ + 2 H2O  +1,42 

MoO2(r) + 4 H+ + 4 e−  Mo(r) + 2 H2O  −0,15 

H2MoO4(dd) + 6 H+ + 6 e−  Mo(r) + 4 H2O  +0,11 
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H2MoO4(dd) + 2 H+ + 2 e−  MoO2(r) + 2 H2O  +0,65 

H2MoO4 + 6 H+ + 3 e−  Mo3+ + 2 H2O  +0,43 

MnO4
− + H+ + e−  HMnO4

−  +0,90 

MnO4
− + 8 H+ + 5 e−  Mn2+ + 4 H2O  +1,51 

MnO4
− + 4 H+ + 3 e−  MnO2(r) + 2 H2O  +1,70 

MnO4
− + 2 H2O + 3 e−  MnO2(r) + 4 OH−  +0,59 

MnO2(r) + 4 H+ + e−  Mn3+ + 2 H2O  +0,95 

MnO2(r) + 4 H+ + 2 e−  Mn2+ + 2H2O  +1,23 

Mn2+ + 2 e−  Mn(r)  −1,185 

HMnO4
− + 3 H+ + 2 e−  MnO2(r) + 2 H2O  +2,09 

Mg2+ + 2 e−  Mg(r)  −2,372 

Li+ + e−  Li(r)  −3,0401 

La3+ + 3 e−  La(r)  −2,379 

La(OH)3(r) + 3 e−  La(r) + 3OH−  −2,90 

K+ + e−  K(r)  −2,931 

In3+ + 3 e−  In(r)  −0,34 
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Bán phản ứng  E° (V) 

I3
− + 2 e−  3 I−  +0,53 

I2(r) + 2 e−  2 I−  +0,54 

IO3
− + 5 H+ + 4 e−  HIO(dd) + 2 H2O  +1,13 

2 IO3
− + 12 H+ + 10 e−  I2(r) + 6 H2O  +1,20 

2 HIO(dd) + 2 H+ + 2 e−  I2(r) + 2 H2O  +1,44 

HgO(r) + H2O + 2 e−  Hg(l) + 2 OH−  +0,0977 

Hg2
2+ + 2 e−  2 Hg(l)  +0,80 

Hg2+ + 2 e−  Hg(l)  +0,85 

2 Hg2+ + 2 e−  Hg2
2+  +0,91 

2 H2O + 2 e−  H2(k) + 2 OH−  −0,8277 

H2(k) + 2 e−  2 H−  −2,25 

2 H+ + 2 e−  H2(k)    0,0000 

GeO2(r) + 2 H+ + 2 e−  GeO(r) + H2O  −0,37 

GeO(r) + 2 H+ + 2 e−  Ge(r) + H2O  +0,26 

Ge4+ + 4 e−  Ge(r)  +0,12 

Ge(r) + 4 H+ + 4 e−  GeH4(k)  −0,29 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%A1n_ph%E1%BA%A3n_%E1%BB%A9ng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/I%E1%BB%91t
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%E1%BB%A7y_ng%C3%A2n(II)_oxit&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%A7y_ng%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%C4%91r%C3%B4
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Germani_dioxit&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
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https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
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Bán phản ứng  E° (V) 

Ga3+ + 3 e−  Ga(r)  −0,53 

Fe3O4(r) + 8 H+ + 8 e−  3 Fe(r) + 4 H2O  +0,085 

Fe3+ + e−  Fe2+  +0,77 

Fe2+ + 2 e−  Fe(r)  −0,44 

[Fe(CN)6]3− + e−  [Fe(CN)6]4−  +0,36 

F2(k) + 2 H+ + 2 e−  2 HF(dd)  +3,05 

F2(k) + 2 e−  2 F−  +2,867 

Eu3+ + e−  Eu2+  −0,35 

Eu2+ + 2 e−  Eu(r)  −2,812 

Cu2O(r) + H2O + 2 e−  2 Cu(r) + 2 OH−  −0,360 

Cu2+ + e−  Cu+  +0,159 

Cu2+ + 2 e−  Cu(r)  +0,340 

Cu+ + e−  Cu(r)  +0,520 

Cu(NH3)4
2+ + e−  Cu(NH3)2

+ + 2 NH3  +0,10 

Cs+ + e−  Cs(r)  −3,026 

Cr3+ + e−  Cr2+  −0,42 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%A1n_ph%E1%BA%A3n_%E1%BB%A9ng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gali
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/Magnetit
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BA%AFt
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/Flo
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/Europi
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/Europi
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng(I)_%C3%B4x%C3%ADt
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
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https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/X%C3%AAzi
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
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Bán phản ứng  E° (V) 

Cr3+ + 3 e−  Cr(r)  −0,74 

Cr2O7
− − + 14 H+ + 6 e−  2 Cr3+ + 7 H2O  +1,33 

Cr2+ + 2 e-  Cr(r)  −0,90 

CoO2(r) + 4 H+ + e−  Co3+ + 2 H2O  +1,42 

Co3+ + e−  Co2+  +1,82 

Co2+ + 2 e−  Co(r)  −0,28 

ClO4
− + 2 H+ + 2 e−  ClO3

− + H2O  +1,20 

ClO3
− + 2 H+ + e−  ClO2(k) + H2O  +1,18 

ClO2(k) + H+ + e−  HClO2(dd)  +1,19 

Cl2(k) + 2 e−  2 Cl−  +1,36 

HClO2(dd) + 2 H+ + 2 e−  HClO(dd) + H2O  +1,67 

2 HClO(dd) + 2 H+ + 2 e−  Cl2(k) + 2 H2O  +1,63 

2ClO3
− + 12 H+ + 10 e−  Cl2(k) + 6 H2O  +1,49 

Ce4+ + e−  Ce3+  +1,44 

Cd2+ + 2 e−  Cd(r)  −0,40 

Ca2+ + 2 e−  Ca(r)  −2,868 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%A1n_ph%E1%BA%A3n_%E1%BB%A9ng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Crom
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/Crom
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
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https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/Cadmi
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/Calci
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg


 
 

Phân tích định lượng                         112                           Học liệu Elearning ĐHSPTN 

 

Bán phản ứng  E° (V) 

2 CO2(k) + 2 H+ + 2 e−  HOOCCOOH(dd)  −0,43 

C(r) + 4 H+ + 4 e−  CH4(k)  +0,13 

HCOOH(dd) + 2 H+ + 2 e−  HCHO(dd) + H2O  −0,03 

HCHO(dd) + 2 H+ + 2 e−  CH3OH(dd)  +0,13 

CO2(k) + 2 H+ + 2 e−  HCOOH(dd)  −0,11 

CO2(k) + 2 H+ + 2 e−  CO(k) + H2O  −0,11 

CO(k) + 2 H+ + 2 e−  C(r) + H2O  +0,52 

CH3OH(dd) + 2 H+ + 2 e−  CH4(k) + H2O  +0,50 

BrO4
− + 2 H+ + 2 e−  BrO3

− + H2O  +1,85 

BrO3
− + 5 H+ + 4 e−  HBrO(dd) + 2 H2O  +1,45 

Br2(l) + 2 e−  2 Br−  +1,066 

Br2(dd) + 2 e−  2 Br−  +1,0873 

2 BrO3
− + 12 H+ + 10 e−  Br2(l) + 6 H2O  +1,48 

Bi3+ + 3 e−  Bi(r)  +0,32 

Bi3+ + 2e−  Bi+  +0,2 

Bi+ + e−  Bi(r)  +0,50 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%A1n_ph%E1%BA%A3n_%E1%BB%A9ng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Cacbon_%C4%91i%C3%B4x%C3%ADt
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/Axit_oxalic
https://vi.wikipedia.org/wiki/Cacbon
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%AAtan
https://vi.wikipedia.org/wiki/Axit_formic
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/Formaldehyd
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/Methanol
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/Cacbon_m%C3%B4n%C3%B4x%C3%ADt
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
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Bán phản ứng  E° (V) 

Bi(r) + 3 H+ + 3 e−  BiH3  −0,8 

Be2+ + 2 e−  Be(r)  −1,85 

Ba2+ + 2 e−  Ba(r)  −2,912 

B(OH)3(dd) + 3 H+ + 3 e−  B(r) + 3 H2O  −0,89 

[Au(CN)2]− + e−  Au(r) + 2 CN−  −0,60 

Au3+ + 3 e−  Au(r)  +1,52 

Au+ + e−  Au(r)  +1,83 

[AuI4]− + 3 e−  Au(r) + 4 I−  +0,56 

[AuI2]− + e−  Au(r) + 2 I−  +0,58 

[AuCl4]− + 3 e−  Au(r) + 4 Cl−  +0,93 

[AuCl2]− + e−  Au(r) + 2 Cl−  +1,15 

[AuBr4]− + 3 e−  Au(r) + 4 Br−  +0,85 

[AuBr2]− + e−  Au(r) + 2 Br−  +0,96 

As(r) + 3 H+ + 3 e−  AsH3(k)  −0,23 

H3AsO4(dd) + 2 H+ + 2 e−  H3AsO3(dd) + H2O  +0,56 

H3AsO3(dd) + 3 H+ + 3 e−  As(r) + 3 H2O  +0,24 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%A1n_ph%E1%BA%A3n_%E1%BB%A9ng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Bitmut
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/Berili
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/Bari
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/Axit_boric
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
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https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%A0ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
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https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Arsine&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
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Bán phản ứng  E° (V) 

Al3+ + 3 e−  Al(r)  −1,66 

Al(OH)4
− + 3 e−  Al(r) + 4 OH−  −2,33 

Al(OH)3(r) + 3 e−  Al(r) + 3OH−  −2,31 

AgO(r) + 2 H+ + e−  Ag+ + H2O  +1,77 

Ag2O3(r) + 6 H+ + 4 e−  2 Ag+ + 3 H2O  +1,67 

Ag2O(r) + 2 H+ + 2 e−  2 Ag(r) + H2O  +1,17 

Ag2+ + e−  Ag+  +1,98 

Ag+ + e−  Ag(r)  +0,7996 

Ac3+ + 3 e−  Ac(r) 
 −2,20 

 

7.1.3. Ảnh hưởng của nồng độ và môi trường đến phản ứng oxi hoá – khử 
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n
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OXH lg

0592,00   

E phụ thuộc vào nồng độ chất oxi hoá và chất khử. 

Với các chất khí thì nồng độ được thay bằng áp suất P. 

Với các chất rắn thì nồng độ được thay bằng hoạt độ a. 

Đối với các anion của axit chứa oxi thì sự chuyển từ dạng oxi hoá sang dạng 

khử thường kèm theo sự biến đổi thành phần của chúng và có sự tham gia của ion H+. 
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https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%A1n_ph%E1%BA%A3n_%E1%BB%A9ng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%B4m
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Equilibrium.svg
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Như vậy nồng độ của ion H+ ảnh hưởng tới đại lượng thế điện cực và do đó ảnh 

hưởng tới khả năng oxi hoá của nó. 

Khi nồng độ của các cấu tử riêng biệt của 1 cặp oxi hoá – khử nào đó thay đổi 

thì thế oxi hoá – khử của chúng sẽ thay đổi. Do vậy sẽ có trường hợp cặp oxi hoá – 

khử tiêu chuẩn lớn hơn trong 2 cặp bất kỳ sẽ lại có thế oxi hoá – khử nhỏ hơn cặp kia, 

khi đó chiều của phản ứng oxi hoá – khử xảy ra giữa các cặp đó sẽ ngược với chiều dự 

đoán ở ĐKC. 

7.1.4. Hằng số cân bằng của phản ứng oxi hoá – khử 

Xét phản ứng oxi hoá – khử:  OXH1  +  KHU2      KHU1   +   OXH2 
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Khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng thì E1 = E2 

 
 

 
 2

20

2

1

10

1 lg
0592,0

lg
0592,0

KHU

OXH

n
E

KHU

OXH

n
E   

  
   CBK

nOXHKHU

KHUOXH

n
EE lg

0592,0

.

.
lg

0592,0

12

120

2

0

1   

 
059,0

0
2

0
1

10

EEn

CBK



  

7.2. ĐƯỜNG CHUẨN ĐỘ OXI HOÁ – KHỬ 

Cũng như trong phương pháp trung hoà, ở phương pháp oxi hoá – khử theo thời 

gian nồng độ của các chất tham gia phản ứng giảm dần và nồng độ sản phẩm tăng dần, 

đến một lúc nào đó phản ứng đạt trạng thái cân bằng. Điểm tại đó đạt trạng thái cân 

bằng là điểm tương đương. 

Trong thực tế có những phản ứng cho biết điểm kết thúc chuẩn độ. Nhưng có 

nhiều phản ứng không có dấu hiệu báo cho biết điểm kết thúc chuẩn độ. Với những 

phản ứng thuộc loại này chúng ta phải dùng chất chỉ thị. Để chọn chất chỉ thị cho phù 

hợp với phép chuẩn độ người ta tiến hành xây dựng đường chuẩn độ. 

Cách xây dựng đường chuẩn độ: 

+ Xác định các giá trị thế oxi hoá – khử tại 5 điểm: trước điểm tương đương, 

điểm tương đương và sau điểm tương đương. 
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+ Biểu diễn các giá trị thế trên hệ trục toạ độ: Trục tung biểu diễn giá trị thế, 

trục hoành biểu diễn các giá trị nồng độ chất oxi hoá, chất khử. 

7.2.1. Trường hợp số electron trao đổi trong các nửa phản ứng là bằng nhau 

(trường hợp đơn giản) 

Ví dụ: Xây dựng đường cong chuẩn độ 100 mL dung dịch FeSO4 0,1M bằng 

dung dịch Ce(SO4)2 0,1M trong môi trường H2SO4 1M. Cho biết E0
1 

= 0

2

3





Fe
Fe

E =+0,771V; E0
2 = 4

3

0

Ce

Ce

E 



=+1,44V  và thể tích dung dịch không thay đổi. 

* Phản ứng chuẩn độ: Fe2+ + Ce4+  Ce3+ + Fe3+ 

* Trước ĐTĐ 

* Thêm V = 10,0 mL Ce4+      

 - Số mmol Ce4+ thêm vào: 0,100 . 10,0  = 1,00 mmol 

 - Số mmol Fe3+ tạo thành:    = 1,00 mmol 

 - Số mmol Fe2+ còn dư: (0,100 . 100,0) - 1,00  = 9,00 mmol 

-  EFe3+/Fe2+ = 0,771 + 0,0592 . lg (1,00 / 9,00) = 0,714 V 

* Thêm V = 50,0 mL Ce4+      

 - Số mmol Ce4+ thêm vào: 0,100 . 50,0  = 5,00 mmol 

 - Số mmol Fe3+ tạo thành:    = 5,00 mmol 

 - Số mmol Fe2+ còn dư: (0,100 . 100,0) - 5,00  = 5,00 mmol 

-  EFe3+/Fe2+ = 0,771 + 0,0592 . lg (5,00 / 5,00) = 0,771 V 

* Thêm V = 90,0 mL Ce4+: Tính tương tự được EFe3+/Fe2+ = 0,8275 V 

* Tại  ĐTĐ: 

[Fe3+] = [Ce3+] và [Fe2+] = [Ce4+], nên: 

ETĐ = (1,44 + 0,771)/2 = 1,1055V; 

* Sau ĐTĐ: 

* Thêm V = 110,0 mL Ce4+      

 - Số mmol Ce4+ thêm vào: 0,100 . 110,0  = 11,0 mmol 

 - Số mmol Ce4+ còn dư: 11,0 - (0,100 . 100,0)   = 1,00 mmol 

 - Số mmol Ce3+ tạo thành:     = 11,00 mmol 

-  ECe4+/Ce3+ = 1,44 + 0,0592 . lg (1,00 / 11,00) = 1,363 V 

* Thêm V = 120,0 mL Ce4+      
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 - Số mmol Ce4+ thêm vào: 0,100 . 120,0  = 12,0 mmol 

 - Số mmol Ce4+ còn dư: 12,0 - (0,100 . 100,0)   = 2,00 mmol 

 - Số mmol Ce3+ tạo thành:     = 12,00 mmol 

-  ECe4+/Ce3+ = 1,44 + 0,0592 . lg (2,00 / 12,00) = 1,3808 V 

 

 

Hình 7.1. Đường cong chuẩn độ Fe2+0,1M bằng Ce4+ 0,1M  

Cách khác: 

* Pư cđ:  Ce4+  + Fe2+    Ce3+  +  Fe3+, K 

* lgK = 1. ( E0
2 - E0

1)/0,0592 = 11,30; K = 1011,3 >>, nên pư hoàn toàn. 

* Gọi p là lượng MnO4
- đã thêm vào; 

* Trước ĐTĐ: E = 0,771 + 0,0592. lg[p/(1-p)]; 

* Tại ĐTĐ: [Fe3+] = [Ce3+] và [Fe2+] = [Ce4+], nên: 

ETĐ = (1,44 + 0,771)/2 = 1,1055V; 

* Sau ĐTĐ: E = 1,44 + 0,0592 lg(p-1); 

* Lập bảng:  

p 0,5 0,9 0,95 0,99 1 1,01 1,01 1,1 1,5 

E(v) 0,771 0,8275 0,8467 0,8891 1,1055 1,3216 1,363 1,3808 1,422 

* Nhận xét đường chuẩn độ: 

- Dạng đường chuẩn độ không phụ thuộc vào nồng độ của chất chuẩn và chất cần 

chuẩn; 

p 
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- Thời điểm đầu và gần ĐTĐ (p=0,99), thế biến đổi nhiều, giá trị độ dốc lớn; còn ở 

vùng p = 0,5 thế thay đổi chậm (0,622 – 0,74V), dung dịch có tính chất đệm. 

- Dạng đường chuẩn độ không phụ thuộc vào pH. Tuy nhiên khi pH thay đổi sẽ làm 

thay đổi dạng tồn tại của Fe3+ và Ce4+ do thủy phân, nên sẽ thay đổi thế tiêu chuẩn. 

- Khi hoạt độ thay đổi thì thế cũng thay đổi theo. 

7.2.2. Trường hợp số electron trao đổi trong các nửa phản ứng là khác nhau 

Ví dụ: Xây dựng đường cong chuẩn độ dung dịch FeSO4 0,1N bằng dung dịch 

KMnO4 0,1N. Cho biết E0
1 = 

0

2

3





Fe
Fe

E = +0,771V; E0
2 =

0

2
4





Mn

MnO
E = +1,51V, coi [H+] = 

1M và thể tích dung dịch không thay đổi; (SV xem Video). 

Giải:  

* Bước 1:  Viết phương trình pư chuẩn độ. 

10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4  5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 + H2O 

 5Fe2+  +  MnO4
-  + 8H+    5Fe3+  +  Mn2+  +  4H2O; K 

* Tính lgK = 5.(E0
2 - E0

1)/0,0592 = 62,63; K = 1062,63 >>, nên pư  xảy ra hoàn 

toàn. 

* Biểu thức tính thế oxhk của từng cặp: 





2

3

Fe
Fe

E = 0

2

3





Fe
Fe

E + 0,0592.lg 
 
 



2

3

Fe

Fe
   (1) 





2
4

Mn

MnO
E = 0

2
4





Mn

MnO
E +

0,0592

5
.lg

  
 



2

8

4 .

Mn

HMnO
  (2) 

* Bước 2: Tính các giá trị thế: Gọi p là lượng MnO4
- đã thêm vào. 

+ Đầu đường định phân: Trước điểm tương đương: 

- Dư 10 mL FeSO4 (p=0,9) lúc này: [Fe3+]/[Fe2+]= 90/10 = p/(1-p). 

E1 =  0

2

3





Fe
Fe

E + 0,0592.lg 
 
 



2

3

Fe

Fe
 = 0,771 + 0,0592.lg

10

90
 = 0,827 V 

- Dư 0,1 mL FeSO4 (p=0,999) lúc này [Fe3+]/[Fe2+] = 99,9/0,1 = p/(1-p). 

E1 =  0

2

3





Fe
Fe

E + 0,0592.lg 
 
 



2

3

Fe

Fe
 = 0,771 + 0,0592.lg

1,0

9,99
 = 0,947 V 

+ Tại điểm tương đương (p=1): [Fe2+] = 5.MnO4
-] và [Fe3+] = 5.[Mn2+] 
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ETĐ =  
0

2

3





Fe
Fe

E + 0,0592.lg 
 
 



2

3

Fe

Fe
    (1) 

5 ETĐ =  5 0

2
4





Mn

MnO
E + 5.

0,0592

5
.lg

  
 



2

8

4 .

Mn

HMnO
  (2) 

Cộng (1) và (2)  ta được: 6 ETĐ = 0

2

3





Fe
Fe

E + 5 0

2
4





Mn

MnO
E  

Vậy: ETĐ = 
6

51,1.5771,0

6

5 00

2
42

3













Mn

MnO
Fe

Fe
EE

 = 1,387 V 

+ Cuối đường định phân: 

- Khi dư 0,1 mL KMnO4 (p=1,001) thì: 

[MnO4
-]/[Mn2+] = 0,1/100 = (p-1)/1. 

E4 = 0

2
4





Mn

MnO
E + 

0,0592

5
.lg

 
 



2

4

Mn

MnO
= 1,51 + 

0,0592

5
.lg

100

1,0
 = 1,478 V 

- Khi dư 10 mL KMnO4 (p=1,1) thì [MnO4
-]/[Mn2+] = 10/100 = (p-1)/1. 

E5 = 0

2
4





Mn

MnO
E + 

0,0592

5
.lg

 
 



2

4

Mn

MnO
= 1,51 + 

0,0592

5
lg

100

10
 = 1,486 V. 

* Lập bảng:  

P 0,5 0,9 0,95 0,99 1 1,01 1,05 1,1 1,5 

E(v) 0,771 0,8275 0,8467 0,8891 1,3868 1,4863 1,4946 1,4982 1,5064 
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Hình 7.2. Đường cong chuẩn độ 100 mL dung dịch FeSO4 0,1N bằng KMnO4 0,1N 

* Nhận xét:  

+ Đường chuẩn độ có dạng hình chữ S, có đoạn dốc ít, đoạn dốc nhiều, đoạn 

thẳng. 

+ Khoảng đổi màu của chất chỉ thị từ E = 0,947 đến 1,478 V. 

+ Giá trị thế tại điểm tương đương là 1,387 V (không nằm giữa của bước nhảy 

thế. Giá trị này chỉ nằm giữa khi số electron trao đổi của 2 nửa phản ứng là bằng 

nhau). 

+ Chọn chất chỉ thị có pT nằm trong khoảng bước nhảy thế. Với những chất chỉ 

thị nào có khoảng đổi màu nằm trong khoảng bước nhảy thế đều có thể sử dụng được. 

  

Đường cong chuẩn độ trong phương pháp oxi hoá – khử không phụ thuộc vào 

nồng độ, vì khi đó tỷ số 
 
 KHU

OXH
 không thay đổi trong phương trình Ness khi pha loãng 

dung dịch. 

Có thể mở rộng vùng bước nhảy thế trên đường cong chuẩn độ trong phương 

pháp oxi hoá – khử bằng cách chuyển 1 trong số các ion được tạo thành sau phản ứng 

thành phức chất. 

Ví dụ trong khi chuẩn ion Fe2+ theo phương trình: 

p 
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 5 Fe2+  +  MnO4
-  + 8 H+    5 Fe3+  +  Mn2+  +  4 H2O 

Có thể chuyển ion Fe3+ vào phức chất với ion F-, PO4
3-, [FeF6]3-. . . tạo thành 

những phức không màu bền làm giảm [Fe3+], do đó làm giảm 




2

3

Fe
Fe

E và do đó bước 

nhảy thế được kéo lùi về phía thế nhỏ hơn. 

Giả sử khi còn dư 0,1 mL Fe2+ nếu không tạo phức thì: 

E1 =  0

2

3





Fe
Fe

E + 0,059.lg 
 
 



2

3

Fe

Fe
 = 0,771 + 0,059.lg

1,0

9,99
 = 0,947 V 

Nếu có sự tạo phức làm giảm [Fe3+] xuống 104 lần thì:  

E1 =  0

2

3





Fe
Fe

E + 0,059.lg 
 
 



2

3

Fe

Fe
 = 0,771 + 0,059.lg

410.1,0

9,99
 = 0,712 V 

Như vậy bước nhảy thế được kéo dài thêm 0,2 đơn vị. 

Hiệu số giữa thế oxi hoá của 2 cặp oxi hoá – khử càng lớn thì bước nhảy thế 

càng lớn. 

Thế tương đương tính trong trường hợp này không phụ thuộc vào sự pha loãng 

của dung dịch chỉ đúng với trường hợp hệ số tỷ lượng của các dạng liên hợp của các 

cặp oxi hoá – khử là bằng nhau. Trong trường hợp ngược lại khi hệ số tỷ lượng của các 

dạng oxi hoá – khử liên hợp không bằng nhau thì thế tương đương phụ thuộc vào nồng 

độ của các chất có mặt trong phản ứng. 

 Ví dụ:   2 Fe2+  +  Br2     2 Fe3+  +  2Br-  

Lúc này:  ETĐ = 
3

2 00

2 2

3
2








Fe

Fe
Br

Br EE

 - 
3

059,0
.lg[Br-]TĐ 

7.2.3. Trường hợp khi hệ số hợp thức của 2 dạng của ít nhất một trong 2 cặp oxi 

hóa khử là khác nhau 

Ví dụ: Xây dựng đường cong chuẩn độ dung dịch FeSO4 0,1N bằng dung dịch 

K2Cr2O7 0,1N. Cho biết E0
1=

0

2

3





Fe
Fe

E = +0,771V; E0
2= 2

7
3

0

CrO

Cr

E 



= +1,36V, coi [H+] ít 

thay đổi và bằng 1 và thể tích dung dịch không thay đổi trước điểm tương đương. 

* Phương trình pư cđ: 6Fe2+ + Cr2O7
2- + 14H+   6Fe3+ +2Cr3+ + 7H2O,  K 
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* Tính lgK = 6.( E0
2 - E0

1)/0,0592 = 59,596; K = 1059,596 >>, nên pư  xảy ra hoàn toàn. 

* Gọi p là lượng MnO4
- đã thêm vào; 

* Trước ĐTĐ: E = E0
1 + 0,0592.lg[Fe(III)/Fe(II)] = 0,771 + 0,0592.lg[p/(1-p)]; 

* Tại ĐTĐ: [Fe2+] = 6.[Cr2O7
2-] và [Fe3+] = 3.[Cr3+] 

ETĐ =  
0

2

3





Fe
Fe

E + 0,0592.lg 
 
 



2

3

Fe

Fe
    (1) 

6.ETĐ =  6 2
7

3

0

CrO

Cr

E 



+ 6. 
0,0592

6
.lg

14
2

2 7

2
3

r .

r

C O H

C

 



      

  

  (2) 

Với [Cr3+]TĐ
 = 

3e N. 0,1

3 3.( ) 6 6

F V N

V V

     


 M 

Nên 7.ETĐ = (0,771+ 6.1,360) - 0,0592.lg(2.[Cr3+]) = 1,2690V; 

* Sau ĐTĐ:        E = 2
7

3

0

CrO

Cr

E 



 + 
0,0592

6
.lg

2

2 7

2
3

r

r

C O

C





  

  

   

 thì:  

3

3

.Ve 0,11r
3 3.( . ) 3.(1 ) 3.(1 )

N
F N

C
V pV p p




           

;  

          và: 2

2 7

( 1). .V
( 1). (p 1).0,16r

( . ) (1 ) 6.(1 )du

N
p

p N
C O

V pV p p




 

        
 

   do đó:        E = 1,360 + 
0,0592

6
.lg[15.(p2-1)]; 

* Lập bảng:  

p 0,5 0,9 0,95 0,99 1 1,01 1,05 1,1 1,5 

[Cr(III)] 

     

0,0166 0,0163 0,0159 0,0133 

E(v) 0,771 0,8275 0,8467 0,8891 1,269 1,3549 1,3618 1,3649 1,3726 

* Nhận xét đường chuẩn độ: 

- Nửa đầu đường chuẩn độ có dạng như chuẩn độ đối xứng (như 7.2.2), nửa còn lại thế 

biến đổi chậm hơn. 

- Thế ở ĐTĐ và bước nhảy phụ thuộc vào nồng độ dung dịch và độ pha loãng của 

dung dịch. 
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- Dạng đường chuẩn độ phụ thuộc vào pH. Khi H+ càng cao thì ETĐ càng lớn, bước 

nhảy càng cao. 

- Có thể thêm H3PO4 để giảm thế của cặp Fe3+/Fe2+ để tăng khoảng bước nhảy thế. 

 

Hình 7.3. Đường cong chuẩn độ 100 mL dung dịch FeSO4 0,1N bằng K2Cr2O7 0,1N 

7.2.4. Chuẩn độ từng nấc 

Nếu dung dịch chứa hỗn hợp 2 chất khử có thế oxi hoá – khử tiêu chuẩn cách 

xa nhau thì có thể chuẩn độ riêng rẽ chúng bằng một chất oxi hoá thích hợp. 

Ví dụ có thể chuẩn độ riêng rẽ Sn2+ và Fe2+ bằng Ce4+ bởi vì:  

0

2

3





Fe
Fe

E = 0,771V >> 0

2

4





Sn
Sn

E = 0,15V, nên khi chuẩn độ bằng Ce4+ thì Sn2+ bị chuẩn 

độ trước (nấc 1) rồi sau đó Fe2+ mới bị chuẩn độ (nấc 2). 

- Thế tại điểm tương đương thứ nhất: 

ETĐ1 = 
3

2 00

3

4

2

4







 
Ce

Ce
Sn

Sn
EE

  = 
3

44,115,0.2 
 = 0,58 V 

Ở thời điểm này  

ETD1 = 0,58  = 0

2

3





Fe
Fe

E + 0,059.lg 
 
 



2

3

Fe

Fe
= 0,77  +  0,059.lg 

 
 



2

3

Fe

Fe
 

 
 



2

3

Fe

Fe
 = 10-3,2 = 6.10-4. 

p 
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Tỷ lệ Fe2+ bị oxi hoá chỉ vào cỡ 0,06%, nghĩa là có thể coi Fe2+ chưa bị oxi hoá 

(chưa bị chuẩn độ). Việc chuẩn độ tiếp tục Fe2+ được tiến hành bình thường như đã xét 

ở trên. 

Trong trường hợp chất cần chuẩn độ là một hệ oxi hoá – khử nhiều bậc thì cũng 

có thể chuẩn độ từng nấc giống như chuẩn độ một đa axit bằng bazơ mạnh (nếu thế 

tiêu chuẩn của các nấc cách xa nhau). 

Ví dụ: chuẩn độ VSO4 bằng KMnO4, khi đó V2+ sẽ bị oxi hoá lần lượt lên V3+ , 

V4+ và V5+ .  

Biết:   V3+  + 1 e   V2+ với 0

2

3





V
V

E = - 0,255 V. 

VO2+  + 2H+  + 1 e  V3+  +  H2O với  0

3

2





V
VO

E  = 0,36 V  

VO2
+  +  2 H+  +  1 e    VO2+  + H2O với 0

2
2





VO

VO
E = 1,00 V . 

- Khi mới chuẩn độ thì V2+ bị MnO4
- oxi hoá thành V3+: 

 MnO4
-  + 5 V2+  + 8 H+    Mn2+  + 5 V3+  + 4 H2O   lgK1 = 149,6 

- Sau đó:   

 MnO4
-  + 5 V3+  + H2O    Mn2+  + 5 VO2+  + 2 H+   lgK2= 97,5 

- Và cuối cùng: 

 MnO4
-  + 5 VO2+    + H2O    Mn2+  + 5 VO2

+  + 2 H+   lgK3= 43,2 

Các hằng số cân bằng đều rất lớn và cách khá xa nhau điều đó chứng tỏ có thể 

chuẩn độ riêng từng nấc. 

Tiến hành tính toán dựa vào định luật bảo toàn electron và dựa vào từng nấc oxi 

hoá Vanađi ta có: 

Tại điểm tương đương thứ nhất dung dịch chỉ gồm V3+, Mn2+ và  

ETĐ1 =  0,053 V. 

Tại điểm tương đương thứ hai dung dịch chỉ gồm VO2+, Mn2+ và  

ETĐ2 =  0,68V. 

Tại điểm tương đương thứ ba dung dịch chỉ gồm VO2
+, Mn2+ và  

ETĐ3 =  1,42V. 

7.3. CHẤT CHỈ THỊ TRONG PHƯƠNG PHÁP OXI HOÁ – KHỬ 

Chuẩn độ oxi hóa khử có thể nhận ra điểm tương đương như sau: 
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* Tự chỉ thị - Sự chuyển màu của dung dịch gây ra do lượng dư của dung dịch chuẩn. 

Trong một số trường hợp đặc biệt phép chuẩn độ oxi hoá – khử không cần dùng chất 

chỉ thị vì khi đó màu của dạng oxi hoá và dạng khử là khác nhau. Ví dụ chuẩn độ các 

chất khử bằng KMnO4 trong môi trường axit, chuẩn độ các chất khử bằng iot hoặc 

ngược lại. Tuy nhiên, do màu của iot không thật rõ lắm nên trong trường hợp này vẫn 

nên dùng chất chỉ thị là hồ tinh bột.  

* Chỉ thị hồ tinh bột 

 Ví dụ: chuẩn độ I2 bằng Na2S2O3, hồ tinh bột tạo phức xanh đậm với I2. 

* Chỉ thị oxi hóa khử - Chất chỉ thị có màu thay đổi tùy thuộc vào thế oxi hóa khử của 

dung dịch. 

Bên cạnh đó có những chất chỉ thị mà sự biến đổi màu của chúng không phụ 

thuộc vào tính chất riêng của chất oxi hoá hoặc chất khử khi chúng tác dụng với nhau 

trong quá trình chuẩn độ mà nó chỉ phụ thuộc vào thế oxi hoá – khử của dung dịch 

chuẩn độ, những chất chỉ thị đó được gọi là chất chỉ thị oxi hoá – khử. 

Ví dụ: Điphenylamin (C6H5-NH-C6H5) là thuốc thử của ion NO3
- trong phân 

tích định tính. 

      NO3
-  +  điphenylamin (không màu )     điphenylbenziđin (màu xanh tím) 

    OXH          KHU                   OXH 

 Chất chỉ thị oxi hoá là những chất có khả năng bị oxi hoá hoặc bị khử một cách 

thuận nghịch và màu của dạng oxi hoá khác màu của dạng khử. 

 Ký hiệu dạng oxi hoá của chất chỉ thị là Ind(OXH) 

 Ký hiệu dạng khử của chất chỉ thị là Ind(KHU) 

   Ind(OXH)   +   ne      Ind(KHU) 

 
 KHU

OXH

KHUInd
OXHOInd

KHUInd
OXHOInd

Ind

Ind

n
EE lg

0592,00

)(
)(

)(
)(   

Từ phương trình Ness nhận thấy màu của chất chỉ thị thay đổi phụ thuộc vào tỷ 

số 
 
 KHU

OXH

Ind

Ind
. 

Nếu [Ind]OXH  > 10 [Ind]KHU  lúc đó nồng độ dạng oxi hoá là chủ yếu: 

 
n

E
n

EE
KHUInd

OXHOInd
KHUInd

OXHOInd
KHUInd

OXHOInd

0592,0

1

10
lg

0592,0 0

)(
)(

0

)(
)(

)(
)(   
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Nếu 10[Ind]OXH  < [Ind]KHU  lúc đó nồng độ dạng khử là chủ yếu: 

 
n

E
n

EE
KHUInd

OXHOInd
KHUInd

OXHOInd
KHUInd

OXHOInd

0592,0

10

1
lg

0592,0 0

)(
)(

0

)(
)(

)(
)(   

Như vậy vùng biến đổi màu của chất chỉ thị khi nồng độ dạng oxi hoá lớn hơn 

nồng độ dạng khử 10 lần hoặc ngược lại là:  

 E = E0  
n

0592,0
 

Quy tắc chọn chất chỉ thị trong phương pháp oxi hoá – khử. 

Trong một phép chuẩn độ chất oxi hoá – khử thì có thể chọn những chất chỉ thị 

nào có khoảng đổi màu nằm trong khoảng bước nhảy thế. 

Các chất chỉ thị oxi hoá – khử thường dùng: 

Chất chỉ thị 

Màu E0 khi 

[H+] = 1 Ind(OXH) Ind(KHU) 

Đỏ trung tính Đỏ Không màu + 0,28 

Metylen Xanh da trời Không màu + 0,36 

Điphenylamin Tím xanh Không màu + 0,76 

Axit điphenylamin sunfonic Tím đỏ Không màu + 0,80 

Erioglycin A Đỏ Xanh lục + 1,00 

Axit phenylantranilic Tím đỏ Không màu + 1,08 

Fe(II) o-phenantrolin (feroin) Xanh da trời Đỏ + 1,11 

Axit o,o-điphenylamin đicacboxylic Tím xanh Không màu + 1,26 

Nhìn chung các phản ứng oxi hoá – khử đều có những đặc điểm gây khó khăn 

cho việc ứng dụng chúng trong phân tích thể tích. Ví dụ như tính thuận nghịch, tốc độ 

phản ứng không đủ lớn. Để khắc phục người ta thường tăng nhiệt độ, dùng chất xúc 

tác, tuy nhiên có một số phản ứng không thể tăng nhiệt độ lên cao quá. Ví dụ dùng iot 

để chuẩn độ các chất khử. 
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7.4. CÁC PHẢN ỨNG OXI HOÁ KHỬ CẢM ỨNG 

Nhiều chất tồn tại ở các trạng thái oxi hoá khác nhau có thể được chuyển thành 

trạng thái oxi hoá cao nhất rồi chuẩn độ bằng một chất khử thích hợp hoặc có thể 

chuyển thành trạng thái oxi hoá thấp nhất rồi chuẩn độ bằng chất oxi hoá thich hợp. 

Các giai đoạn oxi hoá và khử trước này phải thực hiện theo đúng các yêu cầu sau đây: 

+ Phản ứng phải xảy ra hoàn toàn với tốc độ nhanh. 

+ Phải có khả năng loại bỏ các chất oxi hoá hay chất khử dư. 

+ Phản ứng phải tương đối chọn lọc để tránh ảnh hưởng của các thành phần 

khác trong mẫu phân tích. 

Khi tiến hành phương pháp phân tích thể tích theo phương pháp oxi hoá – khử 

ngoài các phản ứng chính còn có các phản ứng phụ và các phản ứng phụ này là một 

trong những nguyên nhân gây ra sai số chuẩn độ. 

Có hai loại phản ứng phụ đó là phản ứng phụ cảm ứng và phản ứng phụ liên 

hợp. 

Nguyên nhân của việc gây ra các phản ứng phụ nói trên là do quá trình oxi hoá 

xảy ra qua những giai đoạn trung gian. 

Ví dụ:   5 Fe2+  +  MnO4
-  +  8 H+     5 Fe3+  +  Mn2+  +  4 H2O  (1) 

0

2
2

Cl

ClE = 1,36 V và 0

2
4





Mn

MnO
E = 1,51V. Nếu có mặt axit HCl thì khi đó xảy ra các 

phản ứng: 

  MnO4
-  + 2 Cl-  + H+   Mn2+  +  Cl2  +  H2O   (2) 

  Cl2  +  Fe2+    Fe3+  +  2 Cl-     (3) 

Bình thường phản ứng (2) xảy ra rất chậm nhưng do có phản ứng (3) nên phản 

ứng (2) xảy ra nhanh hơn. Phản ứng (3) đã gây cảm ứng đến phản ứng (2). ở đây Fe2+ 

là chất cảm ứng, Cl- là chất nhận cảm ứng. 

Tuy nhiên trong thực tế một phần clo sẽ thoát ra ngoài làm cho lượng KMnO4 

cần dùng lớn hơn lượng theo phương trình phản ứng và lượng lớn hơn đó là bao nhiêu 

thì không thể biết rõ. Để khắc phục phản ứng phản ứng phụ cảm ứng oxi hoá Cl- thành 

Cl2 trong quá trình chuẩn độ ion Fe2+ bằng MnO4
- người ta có thể đưa vào dung dịch 

một lượng MnSO4. 
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Sở dĩ  như vậy vì phản ứng oxi hoá Fe2+ bởi MnO4
- diễn ra qua các giai đoạn 

trung gian tạo ra Mn5+, Mn4+, Mn3+ các dạng này oxi hoá được Fe2+, Mn2+ và Cl-. Khi 

có một lượng Mn2+ ngay từ đầu thì Mn5+, Mn4+ sẽ oxi hoá Mn2+ thành Mn3+ mà không 

oxi hoá Cl-, mặt khác sự có mặt của một lượng lớn Mn2+ sẽ làm giảm thế của cặp 

Mn5+/Mn2+ tới mức mà Mn5+ sẽ không oxi hoá được Cl- nhưng vẫn oxi hoá được ion 

Mn2+. 

Như vậy, nếu tiến hành chuẩn độ dung dịch chứa ion Fe2+ bằng MnO4
- trong 

môi trường axit HCl vẫn có thể được khi chúng ta thêm 1 lượng nhỏ dung dịch MnSO4 

vào dung dịch chuẩn độ. 

Kết luận: Nếu phương pháp trung hoà có thể chuẩn axit mạnh bằng bazơ mạnh 

bất kỳ và ngược lại hoặc chuẩn độ các axit yếu bằng bazơ mạnh bất kỳ và ngược lại... 

thì trong phương pháp oxi hoá – khử không thể thay đổi tuỳ tiện chất oxi hoá hoặc chất 

khử này bằng chất oxi hoá hoặc chất khử khác để chuẩn độ chất oxi hoá và chất khử đã 

cho. 

7.5. CÁC PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ OXI HOÁ – KHỬ 

7.5.1. Phương pháp Pemanganat 

Phương pháp này được Margơrit dùng lần đầu tiên năm 1846 để chuẩn độ Fe2+ 

và sau đó được áp dụng rộng rãi. 

7.5.1.1. Cơ sở của phương pháp  

Phương pháp pemanganat dựa trên cơ sở các phản ứng oxi hoá các chất khử 

bằng ion pemanganat trong môi trường axit, kiềm và trung tính. 

Trong môi trường axit: 

 MnO4
-  +   8 H+  + 5e   Mn2+  +  4H2O 0

2
4





Mn

MnO
E = 1,51V  

Trong môi trường trung tính: 

MnO4
-  +   2 H2O  + 3e   MnO2  +  4OH- 0

2

4
MnO

MnO
E  = 0,59 V  

Trong môi trường kiềm: MnO4
-  +    e   MnO4

2-    0

2
4

4




MnO

MnO
E = 0,57 V 

Sở dĩ có sự khác nhau trong môi trường axit và kiềm vì trong môi trường axit 

và môi trường kiềm có sự chuyển hoá: 
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  MnO2  +  4 H+    Mn2+  +  2H2O 

Khi [H+] tăng lên cân bằng sẽ chuyển dịch sang phải tạo ra ion Mn2+. 

Người ta thường áp dụng phương pháp chuẩn độ pemanganat trong môi trường 

axit để chuẩn độ xác định các chất khử như Fe2+, H2O2, muối nitrit. 

Thế  0

2
4





Mn

MnO
E = 1,51V lớn nên việc áp dụng để xác định nồng độ các chất khử 

trong môi trường axit là rất có lợi, phạm vi áp dụng được mở rộng (thế lớn nên bước 

nhảy rộng), khi kết thúc chuẩn độ thì dung dịch chuyển từ không màu sang màu tím 

hồng hoặc ngược lại rất dễ quan sát. 

Nhược điểm lớn nhất của phương pháp này là KMnO4 không phải là chất gốc 

và dễ phân huỷ bởi nhiệt độ, chất xúc tác và ánh sáng làm thay đổi nồng độ. 

7.5.1.2. Điều chế và bảo quản dung dịch KMnO4 

Pemanganat thường lẫn các tạp chất trong thành phần của nó như MnO2. Mặt 

khác nó lại dễ bị phân huỷ bởi các tác nhân khử như NH3 hay các chất hữu cơ theo bụi 

rơi vào nước. Chính vì vậy nồng độ của KMnO4 sau khi pha chế sẽ bị giảm đi một 

chút ở thời gian đầu. Hơn nữa dung dịch pemanganat lại rất dễ phân huỷ bởi ánh sáng: 

  KMnO4   +  H2O      MnO2   +  KOH  + O2  

Để dung dịch KMnO4 được bền và nồng độ của nó không thay đổi thì cần thực 

hiện một số yêu cầu sau: 

+ Đun sôi dung dịch, làm lạnh và lọc bỏ tất cả các tạp chất có lẫn trong KMnO4 

và lượng MnO2 tạo thành khi MnO4
- oxi hoá các chất hữu cơ và amoniac có trong 

nước. 

+ Bảo quản dung dịch KMnO4 ở chỗ tối và đựng trong bình thuỷ tinh sẫm màu. 

+ Khi điều chế dung dịch KMnO4 tiêu chuẩn không nên điều chế theo lượng 

cân. Độ chuẩn của nó phải được xác định sau khi đã pha chế dung dịch từ 7  10 ngày 

và trước khi dùng nó để chuẩn độ chất khác thì người ta phải chuẩn lại bằng H2C2O4 

hoặc Na2C2O4,... 

7.5.1.3. Các phương pháp chuẩn độ bằng pemanganat 

+ Chuẩn độ trực tiếp bằng pemanganat các chất khử trong môi trường axit như: 

V3+ lên V5+, Ce3+ lên Ce4+, chuẩn độ H2O2 thành O2, hay NO2
- thành NO3

-. 
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+ Định lượng chất khử qua phản ứng với Fe3+  sau đó chuẩn độ lượng Fe2+ còn 

dư dựng để chuẩn độ các chất khử mà gặp khó khăn khi chuẩn độ trực tiếp. Ví dụ như 

Cr2+ thành Cr3+, V2+ thành V5+ hay Ti3+ thành Ti4+.  

+ Định lượng gián tiếp chất khử dùng pemanganat dư để chuẩn độ các chất khử 

mà phản ứng quá chậm với pemanganat mà không thể chuẩn độ trực tiếp được. Khi đó 

dùng lượng dư pemanganat rồi chuẩn độ lượng dư bằng H2C2O4 hoặc bằng phương 

pháp iot. Ví dụ  như I- thành IO3
-, S2- thành SO3

2-, S2O8
2- thành SO4

2-,  . . . 

+ Định lượng gián tiếp chất oxi hoá dùng chất khử dư: Nhiều chất oxi hoá phản 

ứng chậm nên không thể chuẩn độ trực tiếp được, khi đó dùng dư chất khử và sau đó 

chuẩn độ lượng chất khử dư bằng pemanganat. Ví dụ dùng Fe2+ để khử Cr+4 thành Cr3+ 

, V5+ thành V4+, Mn4+ thành Mn2+, sau đó chuẩn độ Fe2+ dư bằng MnO4
-. . . 

+ Định lượng gián tiếp các kim loại tạo được kết tủa oxalat sau đó chuẩn độ 

muối oxalat bằng pemanganat. Ví dụ dùng để chuẩn xác định Ca, Cd, Zn, Pb, Co, Ni, 

Ln. 

7.5.2. Phương pháp cromat 

7.5.2.1. Cơ sở của phương pháp 

Phương pháp cromat dựa trên cơ sở phản ứng của ion dicromat. 

 Cr2O7
2-  +  14 H+  + 6e    2 Cr3+  +  7 H2O 0

3

2
72





Cr

OCr
E = 1,36  V 

Vì thế của Cr2O7
2-/Cr3+ tương đương với thế của Cl2/2Cl- nên có thể dùng 

Cr2O7
2- để chuẩn độ các chất khử trong môi trường axit HCl. 

Tuy nhiên với nồng độ của axit HCl lớn hơn 2N và khi đun núng thì ion Cr2O7
2- 

oxi hoá được ion Cl- thành Cl2. 

Phương pháp cromat có ưu điểm là: 

+ K2Cr2O7 là một chất gốc, vì vậy khi pha dung dịch chỉ cần kết tinh lại 

K2Cr2O7 từ dung dịch nước rồi sấy khô ở 2000 C sau đó cân lượng cân chính xác như 

đã tính toán và pha vào bình định mức có dung tích đã chọn được dung dịch chuẩn 

K2Cr2O7. 

+ Dung dịch K2Cr2O7 rất bền không bị phân huỷ ngay cả khi đun sôi dung dịch 

của nó trong axit. Nồng độ của nó không bị thay đổi theo thời gian và có thể chuẩn độ 

ngay cả khi cần đun núng. 
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+ Dùng K2Cr2O7 có thể chuẩn độ được các dung dịch có chứa ion Cl-, quan 

trọng nhất là chuẩn độ các dung dịch có chứa ion Fe2+ trong môi trường axit HCl. 

Nhược điểm lớn nhất của phương pháp cromat là khi dùng K2Cr2O7 để chuẩn 

độ các chất khử thì sản phẩm của phản ứng là Cr3+ khi đó dung dịch sẽ chuyển từ màu 

vàng da cam sang màu xanh lá cây gây khó khăn cho việc xác định điểm tương đương. 

Do vậy không thể tự chuẩn độ trực tiếp mà không cần dùng chất chỉ thị như phương 

pháp pemanganat. Chất chỉ thị thường dùng của phương pháp này là điphenylamin, 

muối Na hoặc Ba của axit điphenylaminsufonic. Chất chỉ thị này tan trong nước mạnh 

hơn điphenylamin và khi đó dung dịch chuyển từ không màu sang màu xanh lá cây rồi 

màu tím đỏ rất thuận lợi cho việc quan sát xác định điểm tương đương. 

7.5.2.2. Ứng dụng 

Ứng dụng lớn nhất và có tính chất quan trọng nhất của phương pháp cromat là 

xác định hàm lượng Fe trong các loại xỉ quặng, hợp  kim. Để xác định theo phương 

pháp này người ta tiến hành như sau: 

+ Pha dung dịch chuẩn K2Cr2O7. 

+ Phá quặng: cân và chế hoá 1 lượng quặng xác định bằng axit HCl sau đó đun 

nhẹ trên bếp cách cát tới khi các hạt quặng đen không còn nữa chỉ còn kết tủa của oxit 

silic màu trắng. 

+ Khi chuẩn độ Fe2+ dùng đipheylamin làm chỉ thị thị phải có H3PO4 để làm 

giảm ion Fe3+ bằng cách chuyển ion Fe3+ vào phức [Fe(PO4)2]3- để làm giảm thế 





2

3

Fe
Fe

E kéo lùi bước nhảy thế về phía thế nhỏ. Khi đó chất chỉ thị mới đổi màu trong 

khoảng bước nhảy thế trên đường cong chuẩn độ. 

 Cần phải tiến hành trong môi trường axít lớn nên cần đưa vào dung dịch chuẩn 

độ hỗn hợp axit gồm H3PO4 và H2SO4. Nhỏ vào đó 1-2 giọt chỉ thị điphenylamin và 

chuẩn độ bằng dung dịch K2Cr2O7 đến khi dung dịch xuất hiện màu xanh tím bền thì 

ngừng chuẩn độ. 

7.5.3. Phương pháp iot 

7.5.3.1. Cơ sở của phương pháp 

Phương pháp này dựa trên cơ sở các quá trình oxi hoá, khử biến iot tự do thành 

iođua và ngược lại:  I2 (rắn)   +  2 e      2 I-       0

2
2

I

IE =0,62 V  (1) 
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Do iot ít tan trong nước nhưng tan dễ dàng trong dung dịch KI do phản ứng tạo 

phức:   I2 (dung dịch)  +  I-    I3
-     K = 700  (2) 

   I3
-  +  2e   3 I-    0

3
3





I

I
E = 0,54 V (3) 

Vì iot ít tan trong nước lại dễ thăng hoa nên khi chuẩn độ iot thường dùng dư 

KI để phản ứng xảy chủ yếu là phản ứng (3), tuy nhiên để đơn giản người ta vẫn ghi 

như phản ứng (1). 

Như vậy iot là chất có khả năng oxi hoá, tuy nhiên yếu hơn KMnO4 và 

K2Cr2O7. Ngược lại I- là chất khử mạnh hơn Mn2+ và Cr3+ vì thế oxi hoá tiêu chuẩn của 

cặp này có giá trị trung bình cho nên trong quá trình chuẩn độ các phản ứng thường 

xảy ra thuận nghịch nên phải tiến hành trong điều kiện môi trường có pH xác định. 

7.5.3.2. Ứng dụng phương pháp iot (SV xem Video) 

Phương pháp iot dùng để định lượng các chất khử hoặc các chất oxi hoá. Một 

trong các chất khử dùng để định lượng trong phương pháp này là Na2S2O3. 

   S4O6
2-  +  2e   S2O3

2-      0

2
32

2
64





OS

OS
E = 0,08 V 

Phản ứng xảy ra khi chuẩn độ:  I2    +  2 S2O3
2-    2 I-  +  S4O6

2-   

 (Na2S2O3) = M = 248,2 còn  (I2) = M = 126,9. 

Dung dịch trước phản ứng có màu nâu sẫm (của iot), sau khi chuẩn độ dung 

dịch không màu nên khi chuẩn độ dung dịch Na2S2O3 bằng dung dịch iot thì dung dịch 

từ không màu chuyển sang màu vàng nhạt. Do vậy ở phép chuẩn độ này có thể không 

cần dùng chất chỉ thị. Tuy nhiên, màu của dung dịch iot ở tại điểm gần điểm kết thúc 

chuẩn độ lại nhạt nên việc xác định điểm kết thúc chuẩn độ là tương đối khó khăn. Vì 

vậy để thuận tiện và chính xác hơn chúng ta nên dùng chỉ thị là hồ tinh bột, khi đó 

dung dịch có màu xanh cửu long. Ngược lại cũng có thể chuẩn độ dung dịch iot bằng 

Na2S2O3 cho đến khi dư một giọt Na2S2O3 thì dung dịch mất màu xanh. Tuy nhiên cần 

lưu ý một điểm lúc gần kết thúc chuẩn độ khi đó hàm lượng iot còn lại rất ít và dung 

dịch có màu rất nhạt. Nếu cho hồ tinh bột vào quá sớm iot trong dung dịch còn nhiều, 

hợp chất giữa iot và hồ tinh bột lớn làm cho phản ứng chậm với Na2S2O3 do đó lượng 

Na2S2O3 đã dùng sẽ lớn hơn lượng Na2S2O3 lẽ ra cần dùng, gây sai số dương. Vì vậy ta 
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phải cho chỉ thị hồ tinh bột vào tại thời điểm gần kết thúc chuẩn độ, lúc này dung dịch 

có màu vàng rơm. 

Tương tự có thể định lượng các chất khử khác có khả năng khử I2 thành I-. Ví 

dụ như muối của axit H3AsO3, H3SbO3, H2S  tự do, SnCl2 và nhiều chất khác. 

Ví dụ 1:      AsO3
2-   +   I2   +    H2O      AsO4

2-   +   2 I-   +   2 H+
    

0

3
3

3
4





AsO

AsO
E = 0,57V  > 0

3
3





I

I
E = 0,54V. 

Để giảm thế thì giảm [H+] bằng cách cho vào chất kiềm NaHCO3 

Ví dụ 2:    SO3
2-  +  I2  + H2O    SO4

2-  +  2 I-   +  2 H+
   

0

2
4

2
3





SO

SO
E = 0,17 V   

Ví dụ 3:    H2S  +  I2     S  +  2 I-   +  2 H+
     0

2SH
SE = 0,14 V   

Ví dụ 4:    Sn2+  +  I2    Sn4+  +  2 I-        
0

2

4





Sn
Sn

E = 0,15 V   

 Để định lượng các chất oxi hoá: 

 K2Cr2O7   +  6 KI  +  14 HCl      3 I2  +  8 KCl  +  2 CrCl3  +  7 H2O 

Dung dịch trước khi chuẩn độ có màu vàng và sau khi chuẩn độ có màu nâu 

(iot) do đó không thể xác định được K2Cr2O7 bằng KI vì màu vàng và màu nâu khó 

nhận ra khi nào thì I2 ngừng thoát ra. Do đó phải dùng phương pháp gián tiếp (chuẩn 

độ thế) dùng dư lượng chất khử KI. 

Không thể dùng dung dịch chứa ion I- để chuẩn độ trực tiếp các chất oxi hoá 

khác vì sẽ không xác định được điểm kết thúc chuẩn độ. Tuy nhiên có thể dùng I- để 

chuẩn độ gián tiếp các chất oxi hoá IO3
-, NO2

-, Cu2+, H2O2 sau đó chuẩn lượng I2 sinh 

ra bằng Na2S2O3. 

7.5.3.3. Kết kuận về sử dụng phương pháp iot 

Phương pháp iot được ứng dụng trong phạm vi khá rộng rãi. 

Phép phân tích cho độ chính xác cao vì chỉ thị hồ tinh bột rất nhạy. 

Điều kiện tiến hành phương pháp iot là: 

+ Vì thế tiêu chuẩn tương đối nhỏ (0,54V) nên các phản ứng oxi hoá – khử xảy 

ra trong phương pháp iot đều là thuận nghịch do vậy để phản ứng thuận là chính thì 

phải giữ môi trường có độ pH xác định. 
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+ Vì iot là chất dễ bay hơi nên phải chuẩn độ dung dịch khi để nguội, hơn nữa 

khi tăng nhiệt độ thì độ nhạy của chất chỉ thị giảm. 

+ Không được tiến hành chuẩn độ bằng phương pháp iot trong môi trường kiềm 

mạnh vì iot phản ứng với kiềm: 

  I2  +  NaOH     NaI   +   NaIO   +   H2O 

Lúc này ion IO- sẽ oxi hoá một phần thiosunfat đến sunfat. 

  S2O3
2-  +  IO-  +  OH-    SO4

2-  +  I-  +  H2O 

Trong môi trường kiềm mạnh khi [OH-] tăng lên làm cân bằng trên chuyển 

mạnh sang phải lượng S2O3
2- biến thành SO4

2- càng nhiều do có phản ứng phụ này mà 

không thể tính kết quả phân tích. 

+ Không nên chuẩn độ trong môi trường axit quá lớn vì khi đó thiosunfat bị 

phân huỷ thành axit sunfurơ và lưu huỳnh: 

  S2O3
2-  +   2H+   H2SO3  +  S 

Lúc này H2SO3 cũng khử I2 thành SO4
2- và I-: 

  H2SO3  +  I2  +  H2O     SO4
2-  +  4H+  +  2 I-  

+ Vì iot khó tan trong nước cho nên khi dùng phương pháp iot để xác định các 

chất oxi hoá thì phải dùng dư KI. Ngoài ra KI còn làm tăng tốc độ của phản ứng giữa I-  

và các chất oxi hoá cần xác định làm cho phản ứng xảy ra hoàn toàn hơn theo chiều 

cần thiết. 

+ Dùng dung dịch I- để chuẩn độ xác định nồng độ các chất oxi hoá thì phản 

ứng xảy ra với tốc độ nhỏ nên phải để cho phản ứng xảy ra một thời gian rồi mới tiến 

hành chuẩn độ. 

+ Vì dung dịch iot rất dễ bị phân huỷ bởi ánh sáng do vậy khi chưa chuẩn độ thì 

phải để dung dịch trong chỗ tối. 

7.5.3.4. Pha các loại dung dịch trong phương pháp iot 

* Dung dịch iot: Nếu tiến hành pha từ iot tinh khiết thì chỉ cần tính toán lượng 

cân xác định rồi cân chính xác trên cân phân tích (lưu ý cốc cân đựng iot phải có nắp 

đậy). Sau khi cân xong cho 1 thể tích KI vào bình định mức có dung tích đã định rồi 

lắc cho tan hết rồi đưa nước cất đến vạch của bình định mức (khối lượng của KI  3 

lần khối lượng iot). 
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Nếu như pha từ iot không tinh khiết cũng tiến hành làm như trên nhưng sau khi 

pha xong cần chuẩn lại bằng dung dịch natrithiosunfat có nồng độ chuẩn. 

* Dung dịch natrithiosunfat Na2S2O3.5H2O 

Na2S2O3 không phải là chất gốc vì trong không khí bị phân huỷ: 

  Na2S2O3  +  O2   Na2SO4  +  S 

Ngoài ra nó còn bị phân huỷ bởi CO2, H2O và một số vi khuẩn trong không khí. 

Do đó khi pha dung dịch Na2S2O3 thì chỉ cần cân lượng cân đã tính toán trước trên cân 

kỹ thuật sau đó pha vào bình định mức có dung tích xác định. Khi pha xong phải bảo 

quản dung dịch trong bình tối màu có nút nhám và có vôi tôi xút ở phía trên để tránh 

CO2 của không khí. Để khoảng 5 10 ngày và chuẩn độ xác định lại nồng độ chính xác 

của nó. 

Nước dùng để pha Na2S2O3 cần đun sôi để nguội trước khi pha. Sau khi pha 

xong cho thêm vào 1 lít dung dịch 10 mL HgI2 để khử trùng. 

* Dung dịch hồ tinh bột: Nghiền 2 gam hồ tinh bột và 10 mg HgI2 với một ít 

nước. Đổ huyền phù này vào 1 lít nước sôi và tiếp tục đun, khuấy cho đến khi dung 

dịch trong suốt, làm nguội, bảo vệ trong bình có nút nhám. 

7.5.4. Phương pháp bromat 

Phương pháp bromat dựa trên cơ sở phản ứng của ion bromat với H+ tạo ra 

bromua:  BrO3
-  +  6H+  +  6e    Br-  +  3 H2O  

3

0

r ,

r

B O H

B

E  



= 1,44V 

Một lượng dư ít của BrO3
- sẽ xảy ra phản ứng: 

BrO3
-  +  5Br-  +  6H+    3Br2  +  3 H2O  

với 
3

2

0

r ,
r

B O H
B

E   =+1,52V;
2

0

r

r

B

B

E


= +1,065V 

Brom tạo thành có màu vàng nhạt nhưng rất khó xác định điểm tương đương 

nên phải dùng chất chỉ thị là M1 và M2 chuẩn độ từ đỏ, đỏ da cam sang vàng rơm thì 

dừng chuẩn độ. 

Vì tốc độ của phản ứng là nhỏ nên phải tăng tốc độ phản ứng bằng cách đun 

nóng và chuẩn độ trong môi trường axit mạnh. 
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Phương pháp bromat dùng để xác định Fe3+, Sb3+. Khi chuẩn độ bằng phương 

pháp bromat với sự có mặt của KBr thì KBr được lấy với lượng dư khi đó môi trường 

chuyển từ axit sang trung tính. 

7.5.5. Phương pháp Xeri 

Dùng xeri sunfat trong môi trường axit làm chất oxi hoá. 

Ce4++1e  Ce3+. Thế của cặp 0

3

4





Ce
Ce

E = 1,42  1,87V, tuỳ thuộc vào nồng độ và 

loại axit môi trường. 

Dung dịch Ce4+ có màu vàng, dung dịch Ce3+ không màu do vậy phương pháp 

này không cần dùng chất chỉ thị. Tuy nhiên do màu vàng khó nhận ra nên người ta 

dùng phức sắt II- o – phenantrolin làm chất chỉ thị hoặc trong 1 số phép chuẩn độ có 

thể dùng điphenylamin sunfonat.  

Dung dịch Ce(SO4)2 không bị phân huỷ khi bảo quản cũng như khi đun sôi. Sự 

oxi hoá không kèm theo các sản phẩm trung gian đó là những ưu điểm lớn nhất của 

phương pháp này. 

Phương pháp xeri dùng để định lượng trực tiếp Fe2+, H2O2, H2C2O4, As3+, KI,... 

7.5.6. Phương pháp vanađat 

Phương pháp vanadat dùng V5+ làm chất oxi hoá trong môi trường axit 

 VO2
+  +  2 H+  +  e    VO2+ +  H2O    

0

2
2





VO

VO
E = 1,00 V 

Có thể chuẩn độ Fe2+ trong HCl đến nồng độ 4M hoặc H2SO4 6M, chất chỉ thị 

thích hợp trong axit loãng là điphenylamin và các dẫn xuất của nó còn trong axit đặc là 

N – phenylanthranilic. Ưu điểm của phương pháp này là ít bị ảnh hưởng bởi các tạp 

chất hữu cơ. 

Phương pháp này được dùng để định lượng Fe2+, (Fe3+ được khử về Fe2+), 

H2C2O4, Mo5+, W, U, SO3
2-, S2O8

2-, . . . 

 

TÓM LƯỢC CUỐI CHƯƠNG 

Một số nội dung cần nắm được trong chương 7: 

- Cơ sở của phương pháp chuẩn độ oxihoá- khử. 

- Đường chuẩn độ oxihoá- khử. 
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 + Trường hợp số electron trao đổi trong các nửa phản ứng là bằng nhau. 

 + Trường hợp số electron trao đổi trong các nửa phản ứng là khác nhau. 

 + Trường hợp khi hệ số hợp thức của 2 dạng của ít nhất một trong hai cặp oxi 

hóa – khử là khác nhau. 

- Chất chỉ thị trong phương pháp chuẩn độ oxihoá- khử. 

- Các phản ứng oxihoá- khử cảm ứng. 

- Các phương pháp chuẩn độ oxihoá- khử. 

 + Phương pháp Pemanganat. 

 + Phương pháp Đicromat. 

 + Phương pháp Iot. 

 + Phương pháp Bromat. 

 + Phương pháp Xeri. 

 + Phương pháp Vanadat. 

 

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 

1. Trình bày Cơ sở lý thuyết của phương pháp chuẩn độ oxi hoá- khử?  

2.Thế oxi hoá- khử là gì? Chiều của phản ứng oxi hoá - khử xảy ra như thế nào? 

3. Hằng số cân bằng của phản ứng oxi hoá - khử là gì? Xây dựng công thức tính hằng 

số cân bằng của phản ứng oxi hoá - khử? 

4. Đường chuẩn độ trong phương pháp chuẩn độ oxihoá- khử là gì? Cách xây dựng 

đường chuẩn độ trong phương pháp chuẩn độ oxihoá- khử? 

5. Trình bày về các chất chỉ thị trong phương pháp chuẩn độ oxihoá- khử? 

 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

1. Cho 3

2

0

e

e

F

F

E 



= +0,771V; 
4

2

0

,MnO H

Mn

E  



= +1,51V. Hằng số cân bằng của phản ứng: 

Fe2+ + MnO4
- + H+ 

 Fe3+ + Mn2+ + H2O ở 250C có giá trị là 

 A. 10-12  B. 1062,42  C. 1052,42  D. 10-62,42 

2. Cho 3

2

0

e

e

F

F

E 



= +0,771V; 
4

2

0

,MnO H

Mn

E  



= +1,51V. Thế tương đương của phản ứng 

chuẩn độ Fe2+ 0,1N bằng MnO4
-
 0,1N ở 250C có giá trị là 

 A. 1,387V  B. 1,625V  C. 0,956V  D. 1,287V 
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3. Cho 3

2

0

e

e

F

F

E 



= +0,771V; 2
2 7

3

0

,

r

Cr O H

C

E  



= +1,36V. Hằng số cân bằng của phản ứng: 

Fe2+ + Cr2O7
2- + H+ 

 Cr3+ + Fe3+ + H2O ở 250C có giá trị là 

 A. 1059,70  B. 1016,45  C. 1055,47  D. 10-60,45 

4. Cho 3

2

0

e

e

F

F

E 



= +0,771V; 2
2 7

3

0

,

r

Cr O H

C

E  



= +1,36V. Thế tương đương của phản ứng 

chuẩn độ Fe2+ 0,1N bằng Cr2O7
2-

 0,2N ở 250C có giá trị là 

 A. 0,894V  B. 1,065V  C. 1,258V  D. 1,472V 

5. Cho 3

2

0

e

e

F

F

E 



= +0,771V; 4

3

0

Ce
Ce

E 



= +1,44V. Hằng số cân bằng của phản ứng: 

Fe2+ + Ce4+   Ce3+ + Fe3+ ở 250C có giá trị là 

 A. 109,57  B. 106,55  C. 1011,32  D. 10-10,56 

6. Cho 3

2

0

e

e

F

F

E 



= +0,771V; 4

3

0

Ce
Ce

E 



= +1,44V. Thế tương đương của phản ứng chuẩn độ 

Fe2+ 0,1N bằng Ce4+ 0,1N ở 250C có giá trị là 

 A. 0,894V  B. 1,065V  C. 1,258V  D. 1,106V 

7. Khi chuẩn độ định lượng 50,0 mL dung dịch Fe2+ 0,2 M bằng MnO4
- 0,1 M/H2SO4 

1M. Điện thế tại điểm tương đương có giá trị bằng 

 A. 1,12 V  B. 1,32 V  C. 1,00 V  D. 1,37V 

8. Phương pháp chuẩn độ oxi hóa – khử dựa trên cơ sở các phản ứng oxi hóa – khử 

bằng ion pemanganat trong môi trường axit, kiềm hoặc trung tính gọi chung là phương 

pháp chuẩn độ 

 A. iot   B. thế   C. ngược  D. pemanganat 

9. Chất khử là chất 

 A. nhận e  B. nhường e  C. thêm e  D. oxi hóa 

10. Đường biểu diễn sự thay đổi giá trị thế (V) của dung dịch theo lượng chất 

cần phân tích (p) đã tham gia phản ứng gọi là đường 

 A. chuẩn độ oxi hóa khử 

 B. chuẩn độ tạo phức 

 C. chuẩn độ kết tủa 

 D. chuẩn độ axit – bazơ 
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PHẦN THỰC HÀNH 

BÀI 1: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC LOẠI DỤNG CỤ, THIẾT BỊ VÀ 

PHƯƠNG PHÁP DÙNG TRONG PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG. XÁC 

ĐỊNH KHỐI LƯỢNG NƯỚC KẾT TINH TRONG CÁC TINH THỂ 

NGẬM NƯỚC 

1.1. DỤNG CỤ MÁY MÓC 

1.1.1. Các loại cân 

1.1.1.1. Cân kỹ thuật 

 + Độ chính xác thấp: 0,01gam 

 + Dùng để cân sơ bộ khối lượng của vật trước khi đưa vào cân phân tích. 

 + Dùng để cân khối lượng chất không cần có độ chính xác cao khi pha  

(chất cần cân không phải là chất gốc). 

1.1.1.2. Cân phân tích 

 + Có độ chính xác cao từ 2.10-4gam  2.10-6 gam. Cân phân tích thường 

chỉ cho phép cân tối đa 

200 gam. 

 + Cân phân tích có 

nhiều loại: cân phân tích 

thường, cân phân tích 

điện, cân phân tích điện 

tử. 

 + Cân phân tích 

thường được cấu tạo bởi 

các bộ phận chủ yếu sau: 

 - Giọt nước (để 

kiểm tra sự thăng bằng 

của cân). Các ốc điều 

chỉnh ở 2 chân đế của 

Hình 1: Cấu tạo cân phân tích 
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cân để điều chỉnh sự thăng bằng của cân.  

 - Trục giữa 1 (hình 1) lắp trên đáy phẳng có kèm theo thang chia 2 và bộ 

hãm dao động. 

 - Cánh tay đòn đặt trên dao giữa 3 và tì vào bản mã não 4 đặt trên đỉnh 

trục giữa. Kèm theo cánh tay đòn là kim chỉ 5 và bộ phận điều chỉnh độ nhạy 6. 

Trên cánh tay đòn là thang chia 7, 7’ hoặc 7” và các ốc điều chỉnh 8 ở hai đầu 

cuối (hoặc có khi đặt ở giữa). 

 - Các móc cân 9 móc vào các bản mã não 10 tì trên các dao cuối 11 của 

cánh tay đòn. 

 - Các đĩa cân 12 treo vào móc cân nhờ quang cân 13. Đôi khi còn có cả 

các móc phụ 14 và 15. 

 - Các tay hãm 16 liền với trục giữa và mang các bộ phận hãm đòn cân 17, 

hãm quang cân 18, hãm đĩa cân 19 đặt dưới đáy đĩa cân. 

 - Khi cân ta đặt vật cân ở đĩa cân bên trái, và các quả cân được đặt ở đĩa 

cân bên phải (với cân phân tích thường) và ngược lại (với cân phân tích điện). 

  * Nguyên tắc làm việc với cân phân tích. 

   Cân phân tích là loại cân có độ chính xác cao, rất nhạy, dễ mất tính chính xác 

và mau hỏng, cho nên khi sử dụng phải tuân theo các nguyên tắc sau: 

1. Cân phải để nơi khô ráo, sạch sẽ, trong phòng riêng có trần che bụi, để 

trên bàn chắc chắn, mặt bàn phẳng. Khi làm việc với cân phân tích tay phải sạch 

và khô. 

2. Phải kiểm tra điều kiện xung quanh cân (tắt quạt, đóng cửa nếu có gió, . .)  

và thăng bằng của cân (điều chỉnh để giọt nước ở tâm vòng tròn), khối lượng 

của vật cân có phù hợp với cân không?,...kiểm tra hộp quả cân. 

3. Chỉ được mở hai cửa bên trái và bên phải của cân phân tích để đưa quả 

cân, vật cân vào đĩa cân và lấy chúng ra ngoài. 

4. Chỉ được cân các vật cân có nhiệt độ cùng với nhiệt độ của cân và cân 

những vật cân có khối lượng nhỏ hơn khối lượng tối đa cân có khả năng cân 

được. Phải dùng cân kỹ thuật cân sơ bộ trước khối lượng của vật sẽ cân trên cân 
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phân tích. Các chất cân đều phải để trong chén cân, lọ cân. Nếu cân chất lỏng 

phải có nắp đậy trong khi cân. 

5. Sau khi cân xong, phải kiểm tra lại thăng bằng của cân (độ lệch của kim 

trên thang chia 2, vị trí của giọt nước) so với trước khi cân. 

6.  Trong khi cân tuyệt đối không được mở quạt, nói chuyện, di chuyển cân 

ra khỏi vị trí đã đặt, nhiều người cùng sử dụng cân. 

 Đối với cân phân tích thường và cân phân tích điện. 

7. Dùng tay trái; ngửa lòng bàn tay mở khoá hãm của cân rất từ từ, nhẹ 

nhàng xoay theo chiều kim đồng hồ để xác định điểm thăng bằng của cân qua sự 

dao động của kim từ trái sang phải qua điểm thăng bằng của thang chia 2 (điều 

chỉnh ốc 8 để đưa cân về trạng thái thăng bằng). 

8. Phải dùng kẹp để đưa quả cân vào hoặc lấy ra. Không được dùng tay cầm 

trực tiếp vào quả cân. Quả cân đưa ra phải để đúng vào vị trí trong hộp.  

9. Khi đưa quả cân vào đĩa cân thì quả cân có khối lượng lớn sẽ được đưa 

vào đĩa cân trước và quả cân có khối lượng nhỏ được đưa vào đĩa cân sau. Khi 

lấy quả cân ra khỏi đĩa cân thì tiến hành ngược lại, tức là: quả cân có khối lượng 

nhỏ sẽ được đưa ra khỏi đĩa cân trước và quả cân có khối lượng lớn được đưa ra 

khỏi đĩa cân sau. 

1.1.1.3. Cân điện tử 

 + Có độ chính xác cao từ 2.10-4gam  2.10-6 gam. Cân điện tử thường chỉ 

cho phép cân tối đa 200 gam. Trong cân điện tử không có đòn cân, dao, . . . như 

cân phân tích thường hay cân phân tích điện. Thay cho các đối trọng người ta 

dùng lực điện từ để cân bằng với trọng lực của vật cân. Khi đặt vật cân lên đĩa 

cân thì cánh tay đòn bị lệch, điều này được ghi nhận bởi một detectơ ghi tín hiệu 

sai. Tín hiệu này có tác dụng làm tăng cường độ dòng trong cuộn động cơ secvo. 

Cường độ này được phản ánh qua tín hiệu đo S tỷ lệ thuận với khối lượng mẫu. 

Dùng phương pháp chuẩn hoá theo khối lượng mẫu chuẩn, có thể đọc trực tiếp 

khối lượng vật cân. 

  * Nguyên tắc làm việc với cân điện tử: 
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  Cân điện tử là loại cân phân tích có độ chính xác cao, rất nhạy, dễ mất 

tính chính xác và mau hỏng, cho nên khi sử dụng phải tuân theo các nguyên tắc 

của cân phân tích:  

1.1.2. Tủ sấy 

 + Dùng để sấy các chất ở nhiệt độ tương đối cao, tủ sấy thường có nhiệt 

kế để theo dõi và điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu. Tủ sấy có thể sấy được nhiệt 

độ tối đa tuỳ theo từng loại tủ khác nhau (thường là 2000C hoặc 3000C). 

 + Các dụng cụ đo thể tích như bình định mức, pipét, buret, ống đong, . . . 

không được đưa vào tủ sấy. 

1.1.3. Bình hút ẩm 

 + Bình bằng thuỷ tinh chắc chắn có hai đáy, nắp bình rất khít và kín. Đáy 

dưới để chất hút ẩm như CaO, CaCl2 khan, silicagel, H2SO4, . . . Đáy trên để các 

chất cần làm khô. 

 + Khi các chất hút ẩm đã hút bão hoà nước cần tinh chế lại: Nung CaCl2, 

silicagel ở nhiệt độ cao, . . . hoặc thay thế các chất hút ẩm khác. 

 + Khi mở nắp bình hút ẩm, cần kéo nắp bình hút ẩm theo hướng về phía 

người mình hoặc phía ngược lại. Không mở nắp bình hút ẩm theo hưởng thẳng 

đứng. Khi nắp bình đã để hở miệng bình mới đưa nắp bình ra khỏi bình. Để đậy 

bình hút ẩm ta làm ngược lại. 

1.1.4. Các loại phễu lọc 

  + Phễu lọc thuỷ tinh xốp: có nhiều loại phễu lọc xốp có kích thước lỗ 

khác nhau. Tuỳ theo chất kết tủa mà người ta chọn phễu lọc xốp cho phù hợp. 

 + Phễu thuỷ tinh thường: Có nhiều loại phải dùng các loại giấy lọc. Có hai 

loại giấy lọc: Giấy có tàn khi đốt cháy để lại tro. Giấy không tàn khi đốt cháy 

không để lại tro. Tuỳ theo yêu cầu của thí nghiệm mà chọn loại giấy lọc cho phù 

hợp. 

1.1.5. Các loại pitpet (ống hút) 

  + Là dụng cụ để chuyển một thể tích xác định chất lỏng từ bình này sang 

bình khác. Có hai loại pipet là pipet bầu và pipet chia độ. 
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Hình 2: Các loại pipet, buret 

 Pipet bầu hay pipet thường. 

 Pipet là một ống thuỷ tinh, ở giữa là một bầu hình cầu (gọi là pipet bầu) 

hoặc hình trụ (gọi là pipet thường), ở phía trên và phía dưới là ống thuỷ tinh 

nhỏ, đầu mút phía dưới được vuốt nhọn để có lỗ hẹp sao cho chất lỏng chảy ra 

khỏi pipet với tốc độ thích hợp. ở ống phía trên có 1 vạch (cũng có trường hợp ở 

ống phía dưới có 1 vạch thứ 2). Nếu hút chất lỏng vào pipet sao cho mặt khum 

(mặt lõm) của chất lỏng tiếp xúc với mặt phẳng ngang của vạch và sau đó cho 

chất lỏng chảy hoàn toàn ra khỏi pipet (hoặc chảy đến khi mặt khum tiếp xúc 

với vạch phía dưới) thì thể tích chất lỏng lấy ra đúng bằng thể tích ghi trên pipet 

ở nhiệt độ xác định đã cho. 

 Pipet chia độ hay pipet chia vạch. 

 

 Pipet chia độ là 

ống hình trụ, phía 

dưới vuốt nhọn để 

dung dịch chảy ra với 

tố độ thích hợp. Trên 

pipet có chia thành 

nhiều vạch tương ứng 

với các thể tích chất 

lỏng lấy ra khác 

nhau. 

 Thường hay 

dùng các loại pipet 

bầu loại 5, 10, 25, 50,  

100 mL và các pipet 

 chia vạch 25, 20, 10, 5, 2, 1mL. Đối với các phân tích vi lượng còn dùng 

micropipet 5; 2; 1; 0,5; 0,1 mL. 

1.1.6. Các loại burét (ống chuẩn độ) 
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  Buret là ống hình trụ phía trên có chia vạch, phía dưới có vòi khoá hoặc nối 

với ống thuỷ tinh đầu mút vuốt nhọn qua một ống cao su có khoá điều chỉnh hoặc có 

quả cầu bằng thuỷ tinh trong ống cao su để điều chỉnh tốc độ chảy của chất lỏng. 

 Buret được dùng chủ yếu trong chuẩn độ khi cần lấy từng ít một thể tích 

chất lỏng. 

 Thường hay dùng các loại buret 10, 25, 50 mL chia độ đến 0,1 mL. Đối 

với các phân tích vi lượng còn dùng microburet 1 hoặc 2 mL. 

1.1.7. Các loại bình định mức (bình đo) 

  Bình định mức thường có cổ hẹp, có nút nhám. Trên cổ bình có một hoặc vài 

vạch cho biết ở nhiệt độ xác định nếu thêm chất lỏng vào bình đến vạch thì thể tích 

chất lỏng trong bình cho đến vạch là thể tích tương ứng với thể tích đã ghi trên 

bình. 

 Người ta thường sản xuất các bình định mức 1 lít, 500 mL, 250 mL, 200 

mL, 100 mL, 50 mL, 25 mL, 10 mL, 5 mL. 

 Bình định mức thường dùng để pha chế các 

dung dịch có nồng độ chính xác. Người ta cho chất 

lỏng hoặc chất rắn có khối lượng xác định vào bình 

và thêm dần nước (hoặc dung môi) vào độ 2/3 thể 

tích bình và lắc tròn đều bình để hoà tan hoàn toàn 

chất tan và sau khi đã cân bằng nhiệt độ thì thêm 

dần nước (hoặc dung môi) cho đến cách vạch định 

mức chừng 1mL. Dùng ống nhỏ giọt thêm từng giọt 

dung dịch cho đến vạch. 

 

 Để không mắc sai số khi quan sát phải để mắt ở cùng mặt phẳng ngang 

với vạch và thêm nước (dung môi) cho đến khi mặt khum (mặt lõm) của chất 

lỏng tiếp xúc với mặt phẳng ngang của vạch. Sau đó đậy nút nhám và lắc đều để 

chất lỏng trong bình được trộn đều. 

1.1.8. Kiểm tra độ chính xác của các dụng cụ đo thể tích 

Hình 3: Bình định mức 
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 Các dụng cụ đo thể tích đòi hỏi độ chính xác cao như pipet, buret, bình 

định mức phải được kiểm tra độ chính xác. 

 Nguyên tắc chung để kiểm tra thể tích các dụng cụ đo thể tích là cân 

lượng nước nguyên chất chiếm bởi thể tích của các dụng cụ đó ở nhiệt độ kiểm 

tra. Cũng có thể kiểm tra bằng cách so sánh thể tích của dụng cụ đo với thể tích 

của một dụng cụ khác đã được chuẩn hoá. Tuy nhiên cách cân vẫn là tốt hơn cả. 

 Cách kiểm tra: rửa sạch dụng cụ đo thể tích bằng các dung dịch rửa khác nhau, 

tráng lại bằng nước cất nhiều lần.  Đặt dụng cụ cần kiểm tra và nước cất trong phòng 

cân một thời gian để thiết lập cân bằng nhiệt độ giữa nước và không khí trong phòng 

cân. Nhiệt độ của phòng cân và nhiệt độ của nước phải được đo bằng nhiệt kế chính 

xác  

và có sai số  0,10C. Lấy một thể tích xác định nước nguyên chất bằng dụng cụ đo thể 

tích cần kiểm tra. Cân khối lượng nước ở nhiệt độ phòng, đối chiếu với bảng khối 

lượng riêng của nước ở các nhiệt độ (trong không khí) ta có thể tích chính xác thể tích 

của chất lỏng đã lấy - thể tích của dụng cụ đo. 

 Chú ý: Không thổi giọt chất lỏng cuối cùng trong đầu mút của pipet mà 

để thẳng đứng pipet trong khoảng 15 giây là được hoặc  gạt đầu pipet vào thành 

bình (cốc) chứa chất lỏng. 

1.2. XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG CỦA NƯỚC KẾT TINH  TRONG CÁC 

TINH THỂ NGẬM NƯỚC 

1.2.1. Cơ sở lí thuyết 

 Nước kết tinh là nước có trong cấu tạo các tinh thể của một số chất 

thường được gọi là các tinh thể ngậm nước. Lượng nước kết tinh trong đó đều 

ứng với một công thức xác định. Ví dụ: BaCl2. 2H2O; CuSO4. 5H2O; H2C2O4. 

2H2O . . . Nếu để các tinh thể ngậm nước trong các bình kín, không có hơi nước 

nó sẽ phân huỷ một phần thành tinh thể khan tương ứng và hơi nước. Tuy nhiên 

nó chỉ phân huỷ cho tới khi áp suất hơi nước trong bình đạt tới một giá trị xác 

định, ở một nhiệt độ nhất định gọi là áp suất hơi của tinh thể ngậm nước. Khi đó 

có một cân bằng động. Ví dụ:  BaCl2.2H2O  ⇌ BaCl2.H2O + H2Ohơi 
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BaCl2.H2O ⇌ BaCl2 + H2O 

 Ở nhiệt độ nhất định các tinh thể ngậm nước khác nhau đều có áp suất hơi 

rất khác nhau. Ở các nhiệt độ khác nhau thì áp suất hơi của một chất cũng khác 

nhau: 

Tinh thể áp suất hơi ở 250C 400C 

(mmHg) 

500C 

(mmHg) 

800C 

(mmHg) 

1000C 

(mmHg) Na2SO4. 10H2O 27 (mmHg) 

CuSO4.5H2O 12,5 (mmHg) 

BaCl2.2H2O 2,5 (mmHg) 3,8 30,15 52,50 271,30 

 

  Khi đun nóng các tinh thể ngậm nước đều bị phân  huỷ cho nước thoát ra. 

Vì vậy trong nhiều trường hợp có thể dùng phương pháp chưng cất để xác định 

thành phần của nước kết tinh. (BaCl2 mất nước hoàn toàn ở nhiệt độ 1300C) 

1.2.2. Cách tiến hành 

                   Xác định lượng nước kết tinh trong BaCl2. 2H2O 

 1.2.2.1. Xác định khối lượng tinh thể ngậm nước 

Rửa sạch chén cân và nắp  chén sấy khô trong 30 phút ở nhiệt độ 125 

1300C. Lấy chén và nắp để vào bình hút ẩm cho nguội đến nhiệt độ phòng. Cân 

chính xác khối lượng chén cân và nắp chén trên cân phân tích ta được khối lượng 

m1. Cho một lượng khoảng 1,4-1,5 g BaCl2.2H2O (hoặc các tinh thể ngậm nước 

khác) vào chén cân. Sau đó cân lại chính xác trên cân phân tích ta sẽ được khối 

lượng m2. Khối lượng BaCl2.2H2O là (m2-m1). 

1.2.2.2. Xác định khối lượng nước có trong tinh thể ngậm nước 

Đặt chén cân có BaCl2.2H2O  (hoặc các tinh thể ngậm nước khác) trong tủ 

sấy, nắp để bên cạnh chén. Dùng giấy ghi ký hiệu của chén cân và đậy trên 

miệng chén cân. Sấy ở nhiệt độ 1250C (với BaCl2) trong khoảng 90 phút. Dùng 

kẹp sắt lấy chén cân và nắp cân ra, đưa vào bình hút ẩm làm nguội đến nhiệt độ 
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phòng. Lấy chén cân đậy nắp và cân chính xác khối lượng bằng cân phân tích. 

Ta được khối lượng m3. Lại cho tiếp vào tủ sấy khoảng 30 phút nữa, sau đó, để 

nguội như trên và tiến hành cân lại chính xác trên cân phân tích được khối lượng 

m4. Nếu m3 và m4 chênh lệch nhau 0,001g thì có nghĩa là nước kết tinh đã thoát 

ra hết. Nếu sai lệch lớn hơn 0,001g thì phải sấy tiếp 30 phút nữa rồi lặp lại như 

trên cho đến khi giá trị 2 lần cân kế tiếp nhau chênh lệch nhau không quá 

0,001g. 

1.2.3. Cách tính toán 

Trước khi sấy:  

 Khối lượng chén cân + nắp cân    =  m1. 

 Khối lượng chén cân + nắp cân + BaCl2.2H2O  =  m2. 

Vậy khối lượng BaCl2.2H2O  là:                =  m2 – m1. 

Sau khi sấy: 

  Khối lượng chén cân + nắp cân + BaCl2  =  m4.  

  Vậy khối lượng nước kết tinh là :    =  m2 – m4. 

  % khối lượng nước kết tinh là: x%.100%
mm

mm

12

42 



 

 Theo lí thuyết:  cứ 244,2g BaCl2.2H2O có 36,03 g H2O. 

                                       100g   -------------  có y g H2O 

        % khối lượng nước kết tinh theo lý thuyết là:  y = 14,75% 

  Sai số tuyệt đối là x%- y% = x - 14,75 = z% 

  Sai số tương đối là t%.100%
14,75%

z%
 . Sai số này do phép cân gây ra. 

 Khi làm thí nghiệm thật chính xác thì sai số tuyệt đối của phép phân tích 

phải không được lớn hơn ± 0,05%. (z  ±0,05). 
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BÀI 2: XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH AXIT MẠNH BẰNG DUNG 

DỊCH BAZƠ YẾU. XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH AXIT MẠNH 

VÀ DUNG DỊCH AXIT YẾU BẰNG DUNG DỊCH BAZƠ MẠNH 

2.1. XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH AXIT MẠNH BẰNG DUNG 

DỊCH BAZƠ YẾU 

2.1.1. Cơ  sở  lý  thuyết 

 Các dung dịch axit HCl, HNO3,... khi pha có nồng độ chưa xác định. Vì 

vậy cần chuẩn độ các dung dịch axit này bằng các dung dịch bazơ chuẩn. 

Thường người ta dùng  Na2B4O7; Na2CO3,... để xác định nồng độ của các axit (vì 

là chất chuẩn). 

 Các chất Na2B4O7. 10H2O và Na2CO3.10H2O khi pha thành dung dịch tạo 

ra môi trường kiềm:     

   Na2B4O7    2Na+  +   B4O7
2-     

   B4O7
2-  + 7H2O  ⇌  2OH- + 4H3BO3    

   Na2CO3   2Na+ +    CO3
2-    

   CO3
2-  + 2H2O  ⇌  2OH- + (H2O + CO2)   

nên các dung dịch này có thể chuẩn độ được các axit mạnh như HCl. 

 Các phản ứng chuẩn độ xảy ra như sau: 

   Na2B4O7 + 5H2O + 2HCl → 2NaCl + 4H3BO3       

   Na2CO3   + 2HCl  → 2NaCl + H2O + CO2   

 Tại điểm tương đương vì có các axit yếu nên có  pHtđ <7 

  Đối với phương trình  nếu coi H3BO3 có nồng độ 0,1M thì: 

   pHTĐ = aa lgC
2

1
pK

2

1
 = 5,120,5

2

9,24
  

   Đối với phương trình  nếu coi H2O + CO2 có nồng độ 0,1M thì 

   pHTĐ = aa lgC
2

1
pK

2

1
 = 4,010,5

2

7,02
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  Trong các phép chuẩn độ  và  có thể dùng chất chỉ thị là metyl da cam 

(pT=4) và metyl đỏ (pT=5,5). Không dùng được phenolphtalein (pT=9) và quỳ 

(pT=7) vì sự thay đổi màu nằm ngoài vùng bước nhảy pH. 

 Ở phản ứng  đương lượng gam của Na2B4O7 = 
2

M ; ở phản ứng  đương 

lượng gam của Na2CO3 = 
2

M  còn đương lượng gam của HCl = 
1

M . 

 Trong thực tế ta pha dung dịch Na2B4O7 từ tinh thể Na2B4O7.10H2O; pha 

dung dịch Na2CO3 từ tinh thể Na2CO3.10H2O và pha dung dịch HCl từ dung 

dịch HCl đặc 35%. 

 Để pha 1 lít dung dịch Na2B4O7 0,1N thì cần 0,1 đương lượng Na2B4O7. 

Khối lượng Na2B4O7.10H2O cần lấy là 0,1. MNa2B4O710H2O.
/2 = 19,07 g. Như vậy 

ta cân chính xác 19,07 gam Na2B4O7.10H2O rồi pha thành 1 lít ta được dung 

dịch Na2B4O7 0,1N chuẩn. 

 Để pha 1 lít dung dịch HCl 0,1N thì cần 0,1 đương lượng HCl. Khối 

lượng HCl nguyên chất cần lấy là 0,1.MHCl = 3,65 g.  

 Cứ 100g dung dịch HCl 35% có 35 g HCl nguyên chất 

 Cần x g ------------------------- 3,65 g------------------- 

 Khối lượng dung dịch đặc HCl 35% cần lấy là: 10,4286g
35

100.3,65
  

 Thể tích dung dịch HCl đặc 35% (d=1,19) cần lấy là:   8,76ml
1,19

10,4286
   

 Như vậy lấy chính xác 8,76 mL dung dịch HCl đặc 35% (d=1,19) rồi pha 

loãng thành 1 lít ta được dung dịch HCl có nồng độ  0,1N. Vì nồng độ HCl 

chưa chính xác và vẫn phải xác định lại sau khi pha nên thường lấy 9mL HCl 

đặc. 

 Trường hợp ta cần pha các thể tích dung dịch lớn hay nhỏ hơn 1 lít thì chỉ 

việc nhân, chia các giá trị đã tính được ở trên. 

2.1.2. Cách tiến hành 

2.1.2.1. Pha dung dịch borac chuẩn từ Na2B4O7.10H2O (M= 381,4g) 
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 Cân chính xác cốc cân trên cân phân tích ta được khối lượng là m1 g. Thêm 

một lượng Na2B4O7.10H2O (khoảng từ 4,8 đến 5,0 g) rồi cân lại chính xác trên 

cân phân tích ta được khối lượng m2 g, cho toàn bộ khối lượng borac vào bình 

định mức 250mL qua phễu (không được để rơi ra ngoài một lượng nhỏ nào). 

Dùng bình tia có nước cất để chuyển toàn bộ các hạt nhỏ borac bám ở chén cân 

đưa vào bình định mức. Thêm khoảng 50 mL nước cất đã đun đến gần sôi để hoà 

tan lượng borac có trong bình định mức rồi nhúng phần dưới của bình vào chậu 

nước  để nước trong bình định mức nguội đến nhiệt độ phòng (khoảng 15 phút). 

Thêm nước cất vào cho đến vạch của bình định mức. Đậy nút, lắc đều để dung 

dịch borac được trộn đều. (Lượng nước cất thêm vào được dùng để tráng các 

dụng cụ đã chứa borac với mục đích để toàn bộ lượng borac đã cân được đưa vào 

bình định mức). 

2.1.2.2. Pha dung dịch HCl 0,1N từ dung dịch HCl 35% ( d=1,19 g/mL) 

 Lấy 8,76 mL dung dịch HCl 35% (d = 1,19) cho vào bình định mức 1 lít, 

thêm nước cất đến vạch, lắc đều ta sẽ được dung dịch HCl có nồng độ  0,1N. 

Dung dịch sau khi pha xong phải được xác định lại nồng độ. 

2.1.2.3. Chuẩn độ dung dịch HCl bằng dung dịch chuẩn Borac vừa pha 

 Tráng buret bằng dung dịch HCl  sau đó nạp đầy dung dịch HCl vào buret 

và điều chỉnh để dung dịch HCl ngang vạch số 0 trên buret (Chú ý không để bọt 

khí còn trong buret - phần dưới khoá buret). 

 Dùng pipet (loại 10 mL)  lấy chính xác 10 mL dung dịch borac cho vào 

eclen, thêm vào 3 giọt metyl da cam, lúc này dung dịch có màu vàng rơm. Tiến 

hành chuẩn độ bằng cách mở khoá buret, nhỏ từ từ dung dịch HCl từ buret 

xuống eclen và lắc đều cho phản ứng xảy ra đều khắp trong bình. Khi dung dịch 

chuyển sang màu da cam thì dừng chuẩn độ. Đọc thể tích dung dịch HCl đã 

chuẩn độ trên  

buret V1 (mL). Lặp lại phép chuẩn độ 2  3 lần nữa rồi ghi thể tích dung dịch 
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HCl đã chuẩn độ V2, V3 (mL) (chỉ những giá trị (V1; V2; V3) có sự sai lệch   

0,1 mL thì mới được lấy để tính giá trị trung bình). 

2.1.3. Cách tính toán 

2.1.3.1. Tính nồng độ của dung dịch Na2B4O7  

 Số đương lượng Na2B4O7.10H2O =
O.10HOBNacuadlg

m

2742

O.10HOBNa 2742 = 
190,7

mm 12  .   

 Dựa vào công thức: 
(lit)V

luongduongso
CN   Biết thể tích borac đã pha ta sẽ 

tính được nồng độ của dung dịch Na2B4O7. 

2.1.3.2. Tính nồng độ của dung dịch HCl 

 Tính thể tích HCl đã dùng khi chuẩn độ với borac:  

 Nếu V1=V2 hoặc V1=V3 Thì VHCl = V1. (hai lần chuẩn có thể tích dung 

dịch chuẩn độ trùng nhau thì lấy giá trị thể tích của hai lần chuẩn đó) 

 Nếu V1  V2   V3 (sai khác   0,1 mL)  thì (ml)
3

VVV
V 321

HCl






 

 Tính nồng độ dung dịch HCl  

 Áp dụng định luật đương lượng: VA.NA= VB.NB  

 Trong đó  NA là nồng độ đương lượng của dung dịch borac; VA là thể tích 

dung dịch borac đã lấy; VB là thể tích HCl đã chuẩn độ; NB là nồng độ đương 

lượng của dung dịch HCl 

 Dựa vào công thức 
1000

(A)gamluong.duongC
T

N(A)

A   sẽ tính được độ chuẩn 

của dung dịch borac và dung dịch HCl. 

2.2. XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH AXIT MẠNH VÀ DUNG DỊCH 

AXIT YẾU BẰNG DUNG DỊCH BAZƠ MẠNH 

2.2.1. Cơ sở lí thuyết 

 NaOH ở trạng thái rắn hay dung dịch đều có phản ứng với CO2 trong 

không khí theo các phương trình phản ứng sau: 

       CO2  + NaOH → NaHCO3     

     CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O    
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 Vì vậy dung dịch NaOH khi pha được có nồng độ chưa chính xác, muốn 

dùng nó làm dung dịch chuẩn để xác định nồng độ các axit thì phải xác định lại 

nồng độ của NaOH bằng dung dịch axit chuẩn. Thường dùng dung dịch chuẩn 

H2C2O4 hay dung dịch chuẩn của axit tactric (vì là chất gốc). 

 Nếu dùng dung dịch chuẩn là axit oxalic thì phản ứng chuẩn độ xảy ra như sau: 

   H2C2O4 + 2NaOH → Na2C2O4 + 2H2O    

 Sau đó mới dùng dung dịch NaOH này để chuẩn độ HCl và CH3COOH. 

   HCl + NaOH → NaCl + H2O     

  CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O    

 Vì phản ứng  và  có pHTĐ  7 nên dùng chất chỉ thị là phenolphtalein, 

chuẩn từ dung dịch không màu đến dung dịch xuất hiện màu hồng (NaOH để 

trên buret). 

 Ở phản ứng  đương lượng gam của H2C2O4 = 
2

M ; ở phản ứng  đương 

lượng gam của HCl = 
1

M ;  ở phản ứng  đương lượng gam của CH3COOH = 

1

M ;  còn đương lượng gam của NaOH = 
1

M . 

 Trong thực tế ta pha dung dịch H2C2O4 từ tinh thể H2C2O4.2H2O; pha 

dung dịch NaOH từ tinh thể NaOH và pha dung dịch HCl từ dung dịch HCl đặc 

35%. 

 Để pha 1 lít dung dịch H2C2O4 0,1N ta cần 0,1 đương lượng H2C2O4. Khối 

lượng H2C2O4 cần lấy là 0,1. MH2C2O42H2O/2 = 6,3 g. Như vậy ta cân chính xác 

6,3000 gam H2C2O4.2H2O rồi pha thành 1 lít ta được dung dịch H2C2O4 0,1N 

chuẩn (vì H2C2O4.2H2O là chất gốc). 

 Để pha 1 lít dung dịch NaOH 0,1N thì cần 0,1 đương lượng NaOH. Khối 

lượng NaOH cần lấy là 0,1. MNaOH = 4,0000 g. Như vậy ta cân chính xác 4,0000 

gam NaOH rồi pha thành 1 lít ta được dung dịch NaOH có nồng độ  0,1N. Vì 

nồng độ của NaOH thu được chưa chính xác và vẫn phải xác định lại sau khi 

pha nên có thể cân trên cân kỹ thuật. 
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 Pha HCl 0,1 N (xem bài 2). 

2.2.2. Cách tiến hành 

2.2.2.1. Pha dung dịch NaOH 

 Dùng cân kỹ thuật, cân 4 g NaOH rắn cho vào bình định mức 1 lít, thêm 

khoảng 200 mL nước cất lắc cho tan hết, thêm nước cất cho đến vạch định mức  

được dung dịch NaOH có nồng độ  0,1N. 

2.2.2.2. Pha dung dịch axit oxalic chuẩn từ H2C2O4.2H2O 

 Cân chính xác cốc cân trên cân phân tích ta được khối lượng là m1 g. Thêm 

một lượng H2C2O4.2H2O (khoảng từ 1,5 đến 1,6 g) rồi cân lại chính xác trên cân 

phân tích ta được khối lượng m2 g, cho toàn bộ khối lượng axit oxalic vào bình 

định mức 250mL qua phễu (không được để rơi ra ngoài một lượng nhỏ nào). 

Dùng bình tia nước cất để chuyển toàn bộ các hạt nhỏ axit oxalic bám ở chén cân 

đưa vào bình định mức. Thêm khoảng 50 mL nước cất, lắc đều để axit oxalic tan 

hết. Thêm nước cất vào cho đến vạch của bình định mức. Đậy nút, lắc đều để 

dung dịch axit oxalic được trộn đều. (Lượng nước cất thêm vào được dùng để 

tráng các dụng cụ đã chứa axit oxalic với mục đích để toàn bộ lượng axit oxalic 

đã cân được đưa vào bình định mức). 

2.2.2.3. Chuẩn độ dung dịch NaOH bằng dung dịch H2C2O4 

 Tráng buret bằng dung dịch NaOH  sau đó nạp đầy dung dịch NaOH vào 

buret và điều chỉnh để  dung dịch NaOH ngang vạch số 0 trên buret (Chú ý 

không để bọt khí còn trong buret - phần dưới khoá buret). 

 Dùng pipet (loại 10 mL)  lấy chính xác 10 mL dung dịch H2C2O4 cho vào eclen, 

thêm vào 5 giọt phenolphatlein, lúc này dung dịch không màu. Tiến hành chuẩn độ 

bằng cách mở khoá buret, nhỏ từ từ dung dịch NaOH từ buret xuống eclen và lắc đều 

cho phản ứng xảy ra đều khắp trong bình. Khi dung dịch xuất hiện màu hồng thì dừng 

chuẩn độ. Đọc thể tích dung dịch NaOH đã chuẩn độ trên buret V1 (mL). Lặp lại 

phép chuẩn độ 2  3 lần nữa rồi ghi thể tích dung dịch NaOH đã chuẩn độ V2, 

V3 (mL). 

2.2.2.4. Chuẩn độ dung dịch HCl  bằng dung dịch NaOH 
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 Tráng buret bằng dung dịch NaOH  sau đó nạp đầy dung dịch NaOH vào 

buret và điều chỉnh để  dung dịch NaOH ngang vạch số 0 trên buret (Chú ý 

không để bọt khí còn trong buret - phần dưới khoá buret). 

 Dùng pipet (loại 10 mL)  lấy chính xác 10 mL dung dịch HCl cho vào eclen, 

thêm vào 5 giọt phenolphatlein, lúc này dung dịch không màu. Tiến hành chuẩn độ 

bằng cách mở khoá buret, nhỏ từ từ dung dịch NaOH từ buret xuống eclen và lắc đều 

cho phản ứng xảy ra đều khắp trong bình. Khi dung dịch xuất hiện màu hồng thì dừng 

chuẩn độ. Đọc thể tích dung dịch NaOH đã chuẩn độ trên buret V1 (mL). Lặp lại 

phép chuẩn  

độ 2  3 lần nữa rồi ghi thể tích dung dịch NaOH đã chuẩn độ V2, V3 (mL). 

2.2.2.5. Chuẩn độ dung dịch CH3COOH bằng dung dịch NaOH 

 Tráng buret bằng dung dịch NaOH  sau đó nạp đầy dung dịch NaOH vào 

buret và điều chỉnh để  dung dịch NaOH ngang vạch số 0 trên buret (Chú ý 

không để bọt khí còn trong buret - phần dưới khoá buret). 

 Dùng pipet (loại 10 mL)  lấy chính xác 10 mL dung dịch CH3COOH cho vào 

eclen, thêm vào 5 giọt phenolphatlein, lúc này dung dịch không màu. Tiến hành chuẩn 

độ bằng cách mở khoá buret, nhỏ từ từ dung dịch NaOH từ buret xuống eclen và lắc 

đều cho phản ứng xảy ra đều khắp trong bình. Khi dung dịch xuất hiện màu hồng thì 

dừng chuẩn độ. Đọc thể tích dung dịch NaOH đã chuẩn độ trên buret V1 (mL). Lặp 

lại phép chuẩn độ 2  3 lần nữa rồi ghi thể tích dung dịch NaOH đã chuẩn độ 

V2, V3 (mL). 

2.2.3. Cách tính toán  

2.2.3.1. Tính nồng độ của dung dịch H2C2O4  

 Số đương lượng H2C2O4.2H2O =
O.2HOCHcuadlg

m

2422

O.2HOCH 2422 = 
63

mm 12  .   

 Dựa vào công thức: 
(lit)V

luongduongso
CN  . Biết thể tích axit oxalic đã pha ta 

sẽ tính được nồng độ của dung dịch H2C2O4. 
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 Dựa vào công thức 
1000

(A)gamluong.duongC
T

N(A)

A   sẽ tính được độ chuẩn 

của dung dịch H2C2O4. 

2.2.3.2. Tính nồng độ của dung dịch NaOH 

 Tính thể tích NaOH đã dùng khi chuẩn độ với H2C2O4:  

    (ml)
3

VVV
V 321

NaOH






 

 Tính nồng độ dung dịch NaOH: 

 Áp dụng định luật đương lượng: VA.NA= VB.NB  

 Trong đó  NA là nồng độ đương lượng của dung dịch H2C2O4; VA là thể 

tích dung dịch  H2C2O4 đã lấy; VB là thể tích NaOH đã chuẩn độ; NB là nồng độ 

đương lượng của dung dịch NaOH. 

 Dựa vào công thức 
1000

(A)gamluong.duongC
T

N(A)

A   sẽ tính được độ chuẩn 

của dung dịch NaOH. 

2.2.3.3. Tính nồng độ của dung dịch HCl và dung dịch CH3COOH  

 Tính thể tích NaOH  đã dùng khi chuẩn độ với HCl và CH3COOH:  

    (ml)
3

VVV
V 321

NaOH






 

 Tính nồng độ dung dịch HCl  hoặc CH3COOH  

 Áp dụng định luật đương lượng: VA.NA= VB.NB  

 Trong đó  NA là nồng độ đương lượng của dung dịch HCl hoặc 

CH3COOH; VA là thể tích dung dịch  HCl hoặc CH3COOH đã lấy; VB là thể tích 

NaOH đã chuẩn độ; NB là nồng độ đương lượng của dung dịch NaOH. 
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BÀI 3: CHUẨN ĐỘ DUNG DỊCH ĐA AXIT, DUNG DỊCH HỖN HỢP ĐA 

AXIT VÀ ĐƠN AXIT MẠNH BẰNG DUNG DỊCH BAZƠ MẠNH. 

CHUẨN ĐỘ DUNG DỊCH ĐA BAZƠ VÀ DUNG DỊCH HỖN HỢP ĐA 

BAZƠ VÀ ĐƠN BAZƠ MẠNH BẰNG DUNG DỊCH AXIT MẠNH 

3.1. CHUẨN ĐỘ DUNG DỊCH ĐA AXIT, DUNG DỊCH HỖN HỢP ĐA 

AXIT VÀ ĐƠN AXIT MẠNH BẰNG DUNG DỊCH BAZƠ MẠNH  

3.1.1. Cơ sở lí thuyết 

  Dung dịch NaOH pha được không thể dùng làm dung dịch chuẩn ngay 

được vì nó không phải là chất gốc. Cần phải xác định lại nồng độ của NaOH 

bằng các dung dịch axit chuẩn như axit oxalic, axit tactric,... (xem bài 2). 

 Axit H3PO4 là axit đa chức, trong dung dịch phân ly theo từng nấc: 

    H3PO4 ⇌ H+ + H2PO4
-     

    H2PO4
- ⇌ H+ + HPO4

2-     

    HPO4
2- ⇌ H+ + PO4

3-     

 Khi chuẩn độ bằng NaOH cũng sẽ xảy ra theo từng nấc. Phương trình 

phản ứng chuẩn độ từng nấc như sau: 

   NaOH + H3PO4  → NaH2PO4 + H2O    

   2 NaOH + H3PO4  →  Na2HPO4  + 2 H2O   

   3 NaOH + H3PO4  →  Na3PO4  + 3 H2O   

 Ở phản ứng  đương lượng gam của H3PO4 = 
1

M ; pHTĐ   4 nên dùng 

metyl da cam làm chất chỉ thị. 

 Ở phản ứng  đương lượng gam của H3PO4 = 
2

M ; pHTĐ   8 nên dùng 

phenolphtalein làm chất chỉ thị. 

 Ở phản ứng  đương lượng gam của H3PO4 = 
3

M ; pHTĐ   12 không lựa 

chọn được chất chỉ thị phù hợp. Để chuẩn đến nấc thứ 3, lúc này người ta cho 

CaCl2 dư vào dung dịch. Khi đó xảy ra phản ứng: 
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   2 H3PO4  + 3 CaCl2 →  Ca3(PO4)2 + 6 HCl 

 Chuẩn độ lượng axit HCl sinh ra bằng NaOH với chỉ thị phenolphtalein, 

một cách gián tiếp ta xác định được nồng độ của H3PO4 đã chuẩn đến nấc thứ 3. 

3.1.2. Tiến hành 

3.1.2.1. Pha dung dịch NaOH và chuẩn độ dung dịch NaOH bằng dung dịch 

H2C2O4 chuẩn 

 Xem bài 2. 

3.1.2.2. Chuẩn độ dung dịch H3PO4 đến nấc 1 bằng dung dịch NaOH 

 Tráng buret bằng dung dịch NaOH  sau đó nạp đầy dung dịch NaOH vào 

buret và điều chỉnh để dung dịch NaOH ngang vạch số 0 trên buret (Chú ý 

không để bọt khí còn trong buret - phần dưới khoá buret).  

 Dùng pipet (loại 10 mL)  lấy chính xác 10 mL dung dịch H3PO4 cho vào eclen, 

thêm vào 3 giọt metyl da cam, lúc này dung dịch có màu da cam. Tiến hành chuẩn độ 

bằng cách mở khoá buret, nhỏ từ từ dung dịch NaOH từ buret xuống eclen và lắc đều 

cho phản ứng xảy ra đều khắp trong bình. Khi dung dịch chuyển từ màu da cam sang 

màu vàng rơm thì dừng chuẩn độ. Đọc thể tích dung dịch NaOH đã chuẩn độ trên 

buret V1 (mL). Lặp lại phép chuẩn độ 2  3 lần nữa rồi ghi thể tích dung dịch 

NaOH đã chuẩn độ V2, V3 (mL) - Giá trị trung bình ký hiệu là V1 (NaOH). 

3.1.2.2. Chuẩn độ dung dịch H3PO4 đến nấc 2 bằng dung dịch NaOH 

 Có thể chuẩn độ tiếp từ nấc 1 đến nấc 2 bằng cách: sau khi chuẩn xong 

nấc 1, thêm 5 giọt phenolphtalein. Tiến hành chuẩn độ tiếp bằng cách mở khoá 

buret, nhỏ từ từ dung dịch NaOH từ buret xuống eclen và lắc đều cho phản ứng xảy ra 

đều khắp trong bình. Khi dung dịch từ màu vàng rơm chuyển thành màu hồng đỏ thì 

dừng chuẩn độ. Đọc thể tích dung dịch NaOH đã chuẩn độ trên buret V1 (mL). Lặp 

lại phép chuẩn độ 2  3 lần nữa rồi ghi thể tích dung dịch NaOH đã chuẩn độ 

V2, V3 (mL). Giá trị trung bình ký hiệu là V2 (NaOH).  

 Có thể chuẩn độ H3PO4 đến nấc 2 ngay từ đầu bằng cách như sau: Tráng 

buret bằng dung dịch NaOH  sau đó nạp đầy dung dịch NaOH vào buret và điều 
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chỉnh để  dung dịch NaOH ngang vạch số 0 trên buret (Chú ý không để bọt khí 

còn trong buret - phần dưới khoá buret). 

 Dùng pipet (loại 10 mL)  lấy chính xác 10 mL dung dịch H3PO4 cho vào eclen, 

thêm vào 5 giọt phenolphtalein, lúc này dung dịch không màu. Tiến hành chuẩn độ 

bằng cách mở khoá buret, nhỏ từ từ dung dịch NaOH từ buret xuống eclen và lắc đều 

cho phản ứng xảy ra đều khắp trong bình. Khi dung dịch xuất hiện màu hồng thì dừng 

chuẩn độ. Đọc thể tích dung dịch NaOH đã chuẩn độ trên buret V1 (mL). Lặp lại 

phép chuẩn độ 2  3 lần nữa rồi ghi thể tích dung dịch NaOH đã chuẩn độ V2, 

V3 (mL). Giá trị trung bình ký hiệu là V3(NaOH). 

3.1.2.4. Chuẩn độ dung dịch hỗn hợp các axit HCl và H3PO4 đến nấc 1 bằng 

dung dịch NaOH 

 Tráng buret bằng dung dịch NaOH  sau đó nạp đầy dung dịch NaOH vào 

buret và điều chỉnh để  dung dịch NaOH ngang vạch số 0 trên buret (Chú ý 

không để bọt khí còn trong buret - phần dưới khoá buret). 

 Dùng pipet (loại 10 mL)  lấy chính xác 10 mL dung dịch hỗn hợp HCl + H3PO4 

cho vào eclen, thêm vào 3 giọt metyl da cam, lúc này dung dịch có màu da cam. Tiến 

hành chuẩn độ bằng cách mở khoá buret, nhỏ từ từ dung dịch NaOH từ buret xuống 

eclen và lắc đều cho phản ứng xảy ra đều khắp trong bình. Khi dung dịch chuyển từ 

màu da cam sang màu vàng rơm thì dừng chuẩn độ. Đọc thể tích dung dịch NaOH đã 

chuẩn độ trên buret V1 (mL). Lặp lại phép chuẩn độ 2  3 lần nữa rồi ghi thể tích 

dung dịch NaOH đã chuẩn độ V2, V3 (mL). Giá trị trung bình ký hiệu là V4 

(NaOH). 

3.1.2.5. Chuẩn độ dung dịch hỗn hợp các axit HCl và H3PO4 đến nấc 2 bằng 

NaOH 

 Tráng buret bằng dung dịch NaOH  sau đó nạp đầy dung dịch NaOH vào 

buret và điều chỉnh để  dung dịch NaOH ngang vạch số 0 trên buret (Chú ý 

không để bọt khí còn trong buret - phần dưới khoá buret). 

Cách 1: Sau khi chuẩn HCl và H3PO4  đến nấc 1 – mục 3.1.2.4, thêm 5 giọt 

phenolphtalein, lúc này dung dịch có màu vàng rơm. Tiến hành chuẩn độ bằng cách 



 
 

Phân tích định lượng                         161                           Học liệu Elearning ĐHSPTN 

 

mở khoá buret, nhỏ từ từ dung dịch NaOH từ buret xuống eclen và lắc đều cho phản 

ứng xảy ra đều khắp trong bình. Khi dung dịch chuyển từ màu vàng rơm sang màu 

hồng đỏ thì dừng chuẩn độ. Đọc thể tích dung dịch NaOH đã chuẩn độ trên buret V1 

mới (mL). Lặp lại phép chuẩn độ 2  3 lần nữa rồi ghi thể tích dung dịch NaOH đã 

chuẩn độ V2, V3 (mL)  - Giá trị trung bình ký hiệu là V5 (NaOH). 

Cách 2: Dùng pipet (loại 10 mL) lấy chính xác 10 mL dung dịch hỗn hợp  

HCl + H3PO4 cho vào eclen, thêm vào 5 giọt phenolphtalein, lúc này dung dịch không 

màu. Tiến hành chuẩn độ bằng cách mở khoá buret, nhỏ từ từ dung dịch NaOH từ 

buret xuống eclen và lắc đều cho phản ứng xảy ra đều khắp trong bình. Khi dung dịch 

xuất hiện màu hồng thì dừng chuẩn độ. Đọc thể tích dung dịch NaOH đã chuẩn độ 

trên buret V1 (mL). Lặp lại phép chuẩn độ 2  3 lần nữa rồi ghi thể tích dung dịch 

NaOH đã chuẩn độ V2, V3 (mL). Giá trị trung bình ký hiệu là V6 (NaOH). 

3.1.3. Cách tính toán  

3.1.3.1. Tính nồng độ của dung dịch H2C2O4 và dung dịch NaOH 

 Xem bài 2. 

3.1.3.2. Tính nồng độ của dung dịch H3PO4 

a. Tính nồng độ H3PO4  khi chuẩn độ H3PO4 đến nấc 1: 

Nếu dùng metyl dacam làm chất chỉ thị ta sẽ chuẩn được H3PO4 đến nấc 1: 

    NaOH + H3PO4  → NaH2PO4 + H2O  

(ml)
3

VVV
V 321

1(NaOH)






 

Áp dụng định luật đương lượng: VA.NA= VB.NB  

 Trong đó  NA là nồng độ đương lượng của dung dịch H3PO4 = 

CM(H3PO4); VA là thể tích dung dịch H3PO4 đã lấy; VB là thể tích NaOH đã 

chuẩn độ H3PO4 đến nấc 1 (V1(NaOH)); NB là nồng độ đương lượng của dung dịch 

NaOH. 

b. Tính nồng độ H3PO4 khi chuẩn độ H3PO4 đến nấc 2: 
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 Nếu sau khi dùng metyldacam chuẩn hết axit photphorric đến  nấc 1 như 

mục 2.1  rồi mới thêm tiếp phenolphatlein ta sẽ chuẩn được axit photphorric đến 

nấc 2 (Chuẩn được NaH2PO4). 

    NaOH + NaH2PO4   →  Na2HPO4  +  H2O   

(ml)
3

VVV
V 321

(NaOH) 2






 

Áp dụng định luật đương lượng: VA.NA= VB.NB  

 Trong đó NA là nồng độ đương lượng của dung dịch NaH2PO4 = 

CM(H3PO4); VA là thể tích dung dịch  H3PO4 đã lấy; VB là thể tích NaOH đã 

chuẩn độ H3PO4 từ nấc 1 đến nấc 2 – Chuẩn độ NaH2PO4 đến Na2HPO4 

(V2(NaOH)); NB là nồng độ đương lượng của dung dịch NaOH. 

 Về mặt lý thuyết thì V1(NaOH) = V2(NaOH) nhưng trong thực tế do sai số 

chuẩn độ ta thường thu được V1(NaOH)  V2(NaOH). 

Nếu dùng phenolphatlein ngày từ đầu ta sẽ chuẩn được H3PO4 đến nấc 2. 

   2 NaOH + H3PO4  →  Na2HPO4  + 2 H2O   

(ml)
3

VVV
V 321

(NaOH) 3






 

Áp dụng định luật đương lượng: VA.NA= VB.NB  

 Trong đó  NA là nồng độ đương lượng của dung dịch H3PO4 = 

2CM(H3PO4); VA là thể tích dung dịch  H3PO4 đã lấy; VB là thể tích NaOH đã 

chuẩn độ H3PO4 đến nấc thứ 2 (V3(NaOH)); NB là nồng độ đương lượng của dung 

dịch NaOH. 

 Về mặt lý thuyêt V3(NaOH) = V1(NaOH) + V2(NaOH). 

3.1.3.3. Tính nồng độ của dung dịch HCl và H3PO4 trong hỗn hợp 

a. Tính nồng độ H3PO4 và HCl  khi chuẩn độ H3PO4 đến nấc 1: 

Nếu dùng metyl dacam làm chất chỉ thị ta sẽ chuẩn được HCl và H3PO4 

đến nấc 1:    NaOH + HCl   →  NaCl  +  H2O   

     NaOH + H3PO4   →  NaH2PO4  +  H2O   

(ml)
3

VVV
V 321

(NaOH) 4
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 Áp dụng định luật đương lượng: VA.NA= VB.NB  

 Trong đó  NA.VA là tổng số đương lượng của 2 axit HCl + H3PO4 trong 

dung dịch hỗn hợp; VA là thể tích dung dịch hỗn hợp HCl +  H3PO4 đã lấy; VB là 

thể tích NaOH đã chuẩn độ H3PO4 đến nấc 1 và HCl (V4(NaOH)); NB là nồng độ 

đương lượng của dung dịch NaOH. 

b. Tính nồng độ H3PO4 và HCl  khi chuẩn độ H3PO4 đến nấc 2: 

 Nếu sau khi dùng metyldacam làm chất chỉ thị chuẩn hết HCl và H3PO4 

đến  nấc 1 như mục 3.1 rồi mới thêm tiếp phenolphatlein ta sẽ chuẩn được axit 

photphorric đến nấc 2 (Chuẩn được NaH2PO4 đến Na2HPO4). 

    NaOH + NaH2PO4   →  Na2HPO4  +  H2O   

(ml)
3

VVV
V 321

(NaOH) 5






 

Áp dụng định luật đương lượng: VA.NA= VB.NB  

 Trong đó  NA là nồng độ đương lượng của dung dịch NaH2PO4 = 

CM(H3PO4); VA là thể tích dung dịch  HCl + H3PO4 đã lấy; VB là thể tích NaOH 

đã chuẩn độ H3PO4 từ nấc 1 đến nấc 2 – chuẩn độ NaH2PO4 đến Na2HPO4 

(V5(NaOH)); NB là nồng độ đương lượng của dung dịch NaOH. 

 Vì V5(NaOH). NNaOH  = số đương lượng NaOH phản ứng với NaH2PO4 = số 

đương lượng NaOH phản ứng với H3PO4 đến nấc 1 ở mục 3.1. 

   (V4(NaOH)- V5(NaOH)). NNaOH  = số đương lượng HCl.   NHCl và N H3PO4. 

Nếu dùng phenolphatlein ngày từ đầu ta sẽ chuẩn được HCl và H3PO4 đến nấc 2. 

     NaOH + HCl   →  NaCl  +  H2O   

    2 NaOH + H3PO4  →  Na2HPO4  + 2 H2O   

(ml)
3

VVV
V 321

6(NaOH)






 

Áp dụng định luật đương lượng: VA.NA= VB.NB  

Vì V6(NaOH). NNaOH  = số đương lượng NaOH phản ứng với HCl và  H3PO4 đến 

nấc  
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2 = số đương lượng NaOH phản ứng với HCl  và  H3PO4 đến nấc 1 (mục 3.1) + 

số đương lượng NaOH phản ứng với NaH2PO4 đến Na2HPO4. 

  (V6(NaOH)- V4(NaOH)). NNaOH  = số đương lượng H3PO4.   N H3PO4 từ đó  

N HCl 

 Chú ý: Nồng độ mol/ lít của H3PO4 sẽ không đổi trong tất cả các phép chuẩn 

độ nhưng nồng độ đượng lượng sẽ thay đổi do ta chuẩn độ H3PO4 đến nấc 1, nấc 2 

hay nấc 3. 

3.2. CHUẨN ĐỘ DUNG DỊCH ĐA BAZƠ VÀ DUNG DỊCH HỖN HỢP ĐA 

BAZƠ VÀ ĐƠN BAZƠ MẠNH BẰNG DUNG DỊCH AXIT MẠNH 

3.2.1. Cơ sở lí thuyết 

 Các dung dịch Na2CO3 và dung dịch hỗn hợp NaOH, Na2CO3 đều là các 

dung dịch bazơ nên có thể dùng dung dịch axit mạnh để chuẩn độ. 

   Các phương trình phản ứng xảy ra khi chuẩn độ Na2CO3 bằng dung dịch 

HCl:     NaOH + HCl → NaCl +  H2O        

      Na2CO3 + HCl → NaHCO3 + NaCl           

   Na2CO3 + 2 HCl  →  2NaCl + CO2 + H2O   

    Hoặc   NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O      

   Phản ứng  có đương lượng gam của NaOH =
1

M ;  pHTĐ = 7 vì vậy có thể 

dùng chất chỉ thị là phenolphtalein, chuẩn từ màu hồng đến không màu. 

 Phản ứng  có đương lượng gam của Na2CO3 = 
1

M ; pHTĐ = 8 vì vậy có 

thể dùng chất chỉ thị là phenolphtalein, chuẩn từ màu hồng đến không màu. 

   Phản ứng   có đương lượng gam của Na2CO3 = 
2

M ;  pHTĐ = 4, như vậy 

có thể dùng chất chỉ thị là metyl da cam, chuẩn độ từ màu vàng rơm đến đỏ da 

cam thì dừng.  

3.2.2. Thực hành 

3.2.1.1. Chuẩn độ dung dịch HCl bằng dung dịch bazơ chuẩn 

 Xem lại bài 2. 
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3.2.1.2. Chuẩn độ dung dịch Na2CO3 đến nấc 1 bằng dung dịch HCl 

 Tráng buret bằng dung dịch HCl  sau đó nạp đầy dung dịch HCl vào buret 

và điều chỉnh để dung dịch HCl ngang vạch số 0 trên buret (Chú ý không để bọt 

khí còn trong buret - phần dưới khoá buret). 

 Dùng pipet (loại 10 mL)  lấy chính xác 10 mL dung dịch Na2CO3 cho vào 

eclen, thêm vào 5 giọt phenolphtalein, lúc này dung dịch có màu hồng đỏ. Tiến hành 

chuẩn độ bằng cách mở khoá buret, nhỏ từ từ dung dịch HCl từ buret xuống eclen và 

lắc đều cho phản ứng xảy ra đều khắp trong bình. Khi dung dịch mất màu thì dừng 

chuẩn độ. Đọc thể tích dung dịch HCl đã chuẩn độ trên buret V1 (mL). Lặp lại phép 

chuẩn độ  

2  3 lần nữa rồi ghi thể tích dung dịch HCl đã chuẩn độ V2, V3 (mL). Giá trị 

trung bình ký hiệu là V1 (HCl). 

3.2.1.3. Chuẩn độ dung dịch Na2CO3 đến nấc 2 bằng dung dịch HCl 

 Tráng buret bằng dung dịch HCl  sau đó nạp đầy dung dịch HCl vào buret 

và điều chỉnh để dung dịch HCl ngang vạch số 0 trên buret (Chú ý không để bọt 

khí còn trong buret - phần dưới khoá buret). 

Cách 1: Sau khi chuẩn xong Na2CO3 đến nấc 1 – mục 2, thêm vào 3 giọt metyl da 

cam, lúc này dung dịch có màu vàng rơm. Tiến hành chuẩn độ bằng cách mở khoá 

buret, nhỏ từ từ dung dịch HCl từ buret xuống eclen và lắc đều cho phản ứng xảy ra 

đều khắp trong bình. Khi dung dịch chuyển từ màu vàng rơm sang màu đỏ da cam thì 

dừng chuẩn độ. Đọc thể tích dung dịch HCl đã chuẩn độ trên buret V1 (mL). Lặp lại 

phép chuẩn độ  2  3 lần nữa rồi ghi thể tích dung dịch HCl đã chuẩn độ V2, V3 

(mL). Giá trị trung bình ký hiệu là V2 (HCl). 

 Cách 2: Dùng pipet (loại 10 mL)  lấy chính xác 10 mL dung dịch Na2CO3 cho 

vào eclen, thêm vào 3 giọt metyl da cam, lúc này dung dịch có màu vàng rơm. Tiến 

hành chuẩn độ bằng cách mở khoá buret, nhỏ từ từ dung dịch HCl xuống eclen và lắc 

đều cho phản ứng xảy ra đều khắp trong bình. Khi dung dịch chuyển từ màu vàng rơm 

sang màu đỏ da cam thì dừng chuẩn độ. Đọc thể tích dung dịch HCl đã chuẩn độ trên 
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buret V1 (mL). Lặp lại phép chuẩn độ 2  3 lần nữa rồi ghi thể tích dung dịch 

HCl đã chuẩn độ V2, V3 (mL). Giá trị trung bình ký hiệu là V3 (HCl).  

3.2.1.4. Chuẩn độ dung dịch hỗn hợp NaOH và Na2CO3 

 Tráng buret bằng dung dịch HCl  sau đó nạp đầy dung dịch HCl vào buret 

và điều chỉnh để  dung dịch HCl ngang vạch số 0 trên buret (Chú ý không để bọt 

khí còn trong buret - phần dưới khoá buret). 

Dùng pipet (loại 10 mL) lấy chính xác 10 mL dung dịch hỗn hợp  

NaOH  + Na2CO3 cho vào eclen, thêm vào 5 giọt phenolphtalein, lúc này dung dịch có 

màu hồng đỏ. Tiến hành chuẩn độ bằng cách mở khoá buret, nhỏ từ từ dung dịch HCl 

từ buret xuống eclen và lắc đều cho phản ứng xảy ra đều khắp trong bình. Khi dung 

dịch mất màu thì dừng chuẩn độ. Đọc thể tích dung dịch HCl đã chuẩn độ trên buret. 

Giá trị trung bình ký hiệu là V4 (HCl). 

Thêm tiếp vào eclen 3 giọt metyl da cam, lúc này dung dịch có màu vàng rơm. Tiến 

hành chuẩn độ bằng cách mở khoá buret, nhỏ từ từ dung dịch HCl từ buret xuống 

eclen và lắc đều cho phản ứng xảy ra đều khắp trong bình. Khi dung dịch chuyển từ 

màu vàng rơm sang màu đỏ da cam thì dừng chuẩn độ. Đọc thể tích dung dịch HCl đã 

chuẩn độ trên buret V1 mới. Lặp lại phép chuẩn độ 2  3 lần nữa  rồi ghi thể tích dung 

dịch HCl đã chuẩn độ V2, V3 (mL). Giá trị trung bình ký hiệu là V5 (HCl). 

Dùng pipet (loại 10 mL)  lấy chính xác 10 mL dung dịch hỗn hợp  

NaOH  + Na2CO3 cho vào eclen, thêm vào 3 giọt metyl da cam, lúc này dung dịch có 

màu vàng rơm. Tiến hành chuẩn độ bằng cách mở khoá buret, nhỏ từ từ dung dịch 

HCl từ buret xuống eclen và lắc đều cho phản ứng xảy ra đều khắp trong bình. Khi 

dung dịch chuyển từ màu vàng rơm sang màu đỏ da cam thì dừng chuẩn độ. Đọc thể 

tích dung dịch HCl đã chuẩn độ trên buret V1. Lặp lại phép chuẩn độ 2  3 lần nữa  rồi 

ghi thể tích dung dịch HCl đã chuẩn độ V2, V3 (mL). Giá trị trung bình ký hiệu là 

V6 (HCl). 

3.2.3. Cách tính toán 

3.2.3.1. Tính nồng độ của dung dịch HCl 
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 Xem bài 2. 

3.2.3.2. Tính nồng độ của dung dịch Na2CO3 

a. Tính nồng độ Na2CO3  khi chuẩn độ Na2CO3 đến nấc 1: 

Nếu dùng phenolphatlein làm chất chỉ thị ta sẽ chuẩn được Na2CO3 đến nấc 1: 

    HCl + Na2CO3  → NaHCO3 + H2O  

(ml)
3

VVV
V 321

1(HCl)






 

Áp dụng định luật đương lượng: VA.NA= VB.NB  

 Trong đó NA là nồng độ đương lượng của dung dịch Na2CO3 = 

CM(Na2CO3); VA là thể tích dung dịch  Na2CO3 đã lấy; VB là thể tích HCl đã 

chuẩn độ Na2CO3 đến nấc 1 (V1(HCl)); NB là nồng độ đương lượng của dung dịch 

HCl. 

b. Tính nồng độ Na2CO3  khi chuẩn độ Na2CO3 đến nấc 2: 

 Nếu sau khi dùng phenolphatlein chuẩn hết Na2CO3 đến  nấc 1 như mục 

2.1  rồi mới thêm tiếp metyldacam ta sẽ chuẩn được Na2CO3 đến nấc 2 (chuẩn 

được NaHCO3 đến H2CO3). 

    HCl + NaHCO3   →  NaCl  + CO2 +  H2O   

(ml)
3

VVV
V 321

(HCl) 2






 

Áp dụng định luật đương lượng: VA.NA= VB.NB  

 Trong đó  NA là nồng độ đương lượng của dung dịch Na2CO3= 

CM(Na2CO3); VA là thể tích dung dịch  Na2CO3 đã lấy; VB là thể tích HCl đã 

chuẩn độ Na2CO3 từ nấc 1 đến nấc 2 – Chuẩn NaHCO3 đến H2CO3 (V2(HCl)); NB 

là nồng độ đương lượng của dung dịch HCl. 

 Về mặt lý thuyết thì V1(HCl) = V2(HCl) nhưng trong thực tế do sai số chuẩn 

độ ta thường thu được V1(HCl)  V2(HCl). 

Nếu dùng metyldacam ngày từ đầu ta sẽ chuẩn được Na2CO3 đến nấc 2. 

    2HCl + Na2CO3   →  2NaCl  + CO2 +  H2O   

(ml)
3

VVV
V 321

(HCl) 3
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Áp dụng định luật đương lượng: VA.NA= VB.NB  

 Trong đó NA là nồng độ đương lượng của dung dịch 

Na2CO3=2CM(Na2CO3); VA là thể tích dung dịch  Na2CO3 đã lấy; VB là thể tích 

HCl đã chuẩn độ Na2CO3 đến H2CO3 (V3(HCl)); NB là nồng độ đương lượng của 

dung dịch HCl. 

 Về mặt lý thuyết:  V3(HCl) = V1(HCl) + V2(HCl). 

3.2.3.3. Tính nồng độ của dung dịch NaOH và Na2CO3 trong hỗn hợp 

a. Tính nồng độ Na2CO3 và NaOH  khi chuẩn độ Na2CO3 đến nấc 1: 

Nếu dùng phenolphatlein làm chất chỉ thị ta sẽ chuẩn được NaOH và 

Na2CO3 đến nấc 1: 

    HCl + NaOH   →  NaCl  +  H2O   

    HCl + Na2CO3  → NaHCO3 + H2O  

(ml)
3

VVV
V 321

(HCl) 4






 

 Áp dụng định luật đương lượng: VA.NA= VB.NB  

 Trong đó  NA.VA là tổng số đương lượng của 2 bazơ NaOH và Na2CO3 

trong dung dịch hỗn hợp; VA là thể tích dung dịch hỗn hợp NaOH và Na2CO3 đã 

lấy; VB là thể tích HCl đã chuẩn độ NaOH và Na2CO3 đến nấc 1 (V4(HCl)); NB là 

nồng độ đương lượng của dung dịch HCl. 

b. Tính nồng độ Na2CO3 và NaOH khi chuẩn độ Na2CO3 đến nấc 2: 

 Nếu sau khi dùng phenolphatlein làm chất chỉ thị chuẩn hết NaOH và 

Na2CO3 đến  nấc 1 như mục 3.1 rồi mới thêm tiếp metyldacam ta sẽ chuẩn được 

Na2CO3 đến nấc 2 (Chuẩn được NaHCO3). 

    HCl + NaHCO3  →  NaCl  + CO2 +  H2O   

(ml)
3

VVV
V 321

(HCl) 5






 

Áp dụng định luật đương lượng: VA.NA= VB.NB  

 Trong đó NA là nồng độ đương lượng của dung dịch NaHCO3 = 

CM(Na2CO3); VA là thể tích dung dịch  NaOH và Na2CO3 đã lấy; VB là thể tích 
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HCl đã chuẩn độ Na2CO3 từ nấc 1 đến nấc 2 – chuẩn độ NaHCO3 đến H2CO3 

(V5(HCl)); NB là nồng độ đương lượng của dung dịch HCl. 

 Vì V5(HCl). NHCl  = số đương lượng HCl phản ứng với NaHCO3 = số đương 

lượng HCl phản ứng với Na2CO3 đến nấc 1 ở mục 3.1. 

   (V4(HCl)- V5(HCl)). NHCl  = số đương lượng NaOH.   NNaOH và N Na2CO3. 

Nếu dùng metyldacam từ đầu ta sẽ chuẩn được NaOH và Na2CO3 đến nấc 2. 

    HCl + NaOH   →  NaCl  +  H2O   

    HCl + Na2CO3  → NaCl +  CO2 +   H2O  

(ml)
3

VVV
V 321

6(NaOH)






 

Áp dụng định luật đương lượng: VA.NA= VB.NB  

Vì V6(HCl). NHCl  = số đương lượng HCl phản ứng với NaOH và Na2CO3 đến nấc 

2 = số đương lượng HCl phản ứng với NaOH và Na2CO3 đến nấc 1 (mục 3.1) + 

số đương lượng HCl phản ứng với NaHCO3 đến H2CO3. 

 (V6(HCl)- V4(HCl)). NHCl  = số đương lượng Na2CO3.   N Na2CO3 từ đó  N NaOH 

 Chú ý: Nồng độ mol/ lít của Na2CO3 sẽ không đổi trong tất cả các phép 

chuẩn độ nhưng nồng độ đượng lượng sẽ thay đổi do ta chuẩn độ Na2CO3 đến nấc 

1 hay nấc 2. 
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BÀI 4: ĐỊNH LƯỢNG AMONIAC TRONG MUỐI AMONI. XÁC ĐỊNH 

NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH H2O2 BẰNG DUNG DỊCH KMnO4 

4.1. ĐỊNH LƯỢNG AMONIAC TRONG MUỐI AMONI 

4.1.1. Cơ sở lý thuyết 

 Ion NH4
+ có tính axit, về nguyên tắc ta có thể chuẩn độ muối amoni bằng 

dung dịch bazơ chuẩn (phương pháp trung hoà). Tuy nhiên trong thực tế ta 

không thể trực tiếp chuẩn độ muối amoni bằng bazơ mạnh được vì bước nhảy 

trên đường cong chuẩn độ quá nhỏ. Do đó người ta dùng phương pháp chuẩn độ 

gián tiếp, tức là dùng phương pháp chuẩn độ nghịch và phương pháp chuẩn độ 

thế để định lượng muối amoni.  

 Phương pháp chuẩn độ nghịch. 

 Dung dịch kiềm  có nồng độ chuẩn đã biết được lấy dư rồi cho tác dụng 

với muối amoni. 

   NH4
+  +   OH-

dư   →   NH3   +   H2O     

 Thiết lập các điều kiện để phản ứng  xảy ra hoàn toàn. Đuổi hết NH3 có 

trong dung dịch bằng cách đun nóng, sau đó chuẩn độ lượng kiềm dư trong hỗn 

hợp bằng dung dịch axit mạnh chuẩn sẽ xác định được lượng kiềm còn dư trong 

hỗn hợp. Từ lượng kiềm đã cho ban đầu sẽ xác định được lượng kiềm đã phản 

ứng với muối amoni. 

 Phương pháp chuẩn độ thế. 

 Cho dung dịch muối amoni phản ứng với fomaldehit HCHO (fomalin) dư, 

phương trình phản ứng xảy ra như sau: 

 4 NH4Cl   +   6 HCHOdư    →   (CH2)6N4   +  4 HCl   +  6 H2O   

     hexametylentetramin (urotrophin)  

 Thiết lập các điều kiện để phản ứng  xảy ra hoàn toàn. Vì HCHO dư 

nên NH4
+ phản ứng hết. Chuẩn độ lượng HCl sinh ra bằng dung dịch kiềm 

chuẩn sẽ xác định được lượng NH4
+ đã tham gia phản ứng. 

4.1.2. Cách tiến hành 
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4.1.2.1. Chuẩn độ muối amoni bằng phương pháp chuẩn độ nghịch 

 Tráng buret bằng dung dịch NaOH  0,1 N, sau đó nạp đầy dung dịch 

NaOH 0,1N vào buret và điều chỉnh để dung dịch NaOH ngang vạch số 0 trên 

buret (Chú ý không để bọt khí còn trong buret - phần dưới khoá buret). 

Cân trên cân phân tích 0,15 g NH4Cl, cho vào eclen và hoà tan nó bằng  

50  60 mL nước cất hoặc dùng pipet (loại 10 mL)  lấy chính xác 10 mL dung dịch 

NH4Cl cho vào eclen. 

Mở khoá buret, nhỏ từ từ dung dịch NaOH từ buret xuống eclen sao cho thể tích 

dung dịch NaOH là 20 mL, sau đó lắc đều và đun cho đến khi đuổi được hoàn 

toàn amoniac tạo thành trong phản ứng: 

NH4Cl   +   NaOH      NaCl   +   NH3   +   H2O 

Ta chỉ ngừng đun khi nào đưa giấy lọc có tẩm Hg(NO3)2 vào hơi nước bốc lên 

mà không hoá đen nữa (không còn NH3 sinh ra nữa). 

2 Hg2(NO3)2  + 4 NH3   +   H2O  →                               + 2Hg   +  3NH4NO3 

 Để nguội, thêm vào hỗn hợp khoảng 5 giọt metyl da cam, lúc này dung 

dịch có màu vàng rơm. 

Tráng buret bằng dung dịch HCl 0,1N  sau đó nạp đầy dung dịch HCl 0,1N vào 

buret và điều chỉnh để  điểm lõm của dung dịch ngang vạch số 0 trên buret. Tiến 

hành chuẩn độ bằng cách mở khoá buret, nhỏ từ từ dung dịch HCl từ buret xuống 

eclen và lắc đều cho phản ứng xảy ra đều khắp trong bình. Khi dung dịch chuyển từ 

màu vàng rơm sang màu đỏ da cam thì dừng chuẩn độ. Đọc thể tích dung dịch HCl đã 

chuẩn độ trên buret V1 (mL). Lặp lại phép chuẩn độ  2  3 lần nữa rồi ghi thể tích 

dung dịch HCl đã chuẩn độ V2, V3 (mL). 

4.1.2.2. Chuẩn độ muối amoni bằng phương pháp chuẩn độ thế 

 Tráng buret bằng dung dịch NaOH  0,1 N, sau đó nạp đầy dung dịch 

NaOH 0,1N vào buret và điều chỉnh để dung dịch NaOH ngang vạch số 0 trên 

buret (Chú ý không để bọt khí còn trong buret - phần dưới khoá buret). 

[O

Hg

Hg
NH2]NO3
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Cân trên cân phân tích 0,15 g NH4Cl, cho vào eclen và hoà tan nó bằng  

20  25 mL nước cất hoặc dùng pipet (loại 10 mL)  lấy chính xác 10 mL dung dịch 

NH4Cl cho vào eclen. 

Thêm vào dung dịch 5 mL dung dịch fomalin 40% (dung dịch này phải được 

trung hoà trước bằng xút và thêm khoảng 5 giọt phenolphtalein 1%). Để yên hỗn 

hợp trong vài phút, sau đó tiến hành chuẩn độ bằng cách mở khoá buret, nhỏ từ từ 

dung dịch NaOH từ buret xuống eclen và lắc đều cho phản ứng xảy ra đều khắp trong 

bình. Khi dung dịch xuất hiện màu hồng nhạt bền trong 30 giây thì dừng chuẩn độ. 

Đọc thể tích dung dịch NaOH đã chuẩn độ trên buret V1 (mL). Lặp lại phép chuẩn 

độ   

2  3 lần nữa rồi ghi thể tích dung dịch NaOH đã chuẩn độ V2, V3 (mL). 

4.1.3. Cách tính toán 

4.1.3.1. Theo phương pháp chuẩn độ nghịch 

 Số đương lượng NaOH đã lấy: 

3

NaOH 2.10
1000

20.0,1
luongduongso   

 Áp dụng định luật đương lượng : 

Số đương lượng NH4Cl = số đương lượng NaOH ban đầu – số đương lượng 

NaOH dư 

 Tính thể tích HCl  đã dùng khi chuẩn độ với NaOH dư:  

    (ml)
3

VVV
V 321

HCl






 

 Tính nồng độ dung dịch NaOH dư 

 áp dụng định luật đương lượng: VA.NA= VB.NB  

 Trong đó  NA là nồng độ đương lượng của dung dịch HCl; VA là thể tích 

dung dịch  HCl đã chuẩn; VB.NB là số mili đương lượng NaOH dư. 

 Số đương lượng NH4Cl = 
1000

.NV
2.10 AA3  . 

4.1.3.2. Theo phương pháp chuẩn độ thế 

 Số đương lượng NH4Cl = số đương lượng HCl = số đương lượng NaOH. 
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 Tính thể tích NaOH  đã dùng khi chuẩn độ với HCl sinh ra:  

    (ml)
3

VVV
V 321

NaOH






 

 Nên ta có: VA.NA= VB.NB  

 Trong đó  NA là nồng độ đương lượng của dung dịch NH4Cl; VA là thể 

tích dung dịch  NH4Cl đã lấy; VB là thể tích NaOH đã chuẩn độ. NB là nồng độ 

đương lượng của NaOH. 

4.2. XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ CỦA H2O2 BẰNG DUNG DỊCH KMnO4 

4.2.1. Cơ sở lý thuyết 

 Dung dịch KMnO4 có tính oxihoá mạnh, trong môi trường axit ion MnO4
- 

có khả năng oxihoá các chất khử khác để chuyển thành Mn2+.  

               MnO4
- + 8H+    + 5e  → Mn2+  + 4H2O      1,51VE 2

4 /MnMnO
0    

 Dung dịch KMnO4 không phải là chất gốc, khi pha dung dịch KMnO4 

phải xác định lại nồng độ của KMnO4 bằng dung dịch chất khử chuẩn. Thường 

dùng dung dịch chuẩn axit oxalic trong môi trường axit. Phản ứng chuẩn độ xảy 

ra như sau: 

2KMnO4 + 5H2C2O4 + 3H2SO4 → K2SO4 +2 MnSO4 + 10CO2 + 8H2O  

  Trong phản ứng  Đương lượng gam của KMnO4 = 
5

M
 ; Đương lượng 

gam  của H2C2O4 =
2

M
; Phép chuẩn độ này không phải dùng chất chỉ thị vì sản 

phẩm của phản ứng không có màu. Khi axit oxalic đã phản ứng vừa hết thì chỉ 

cần dư một giọt dung dịch KMnO4 thì dung dịch có màu hồng, khi đó ta dừng 

chuẩn độ. 

 Để pha 1 lít dung dịch KMnO4 0,01N ta cần 0,01 đương lượng KMnO4. 

Khối lượng KMnO4 cần lấy là 0,01. MKMnO4
/5 = 0,3161 g. Như vậy ta cân chính 

xác 0,3161 gam KMnO4 rồi pha thành 1 lít ta được dung dịch KMnO4 có nồng  

độ   0,01N. Vì nồng độ của KMnO4 sau khi pha xong vẫn phải xác định lại nên 

có thể tiến hành phép cân trên cân kỹ thuật.  
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 Pha H2C2O4 0,1 N (xem bài  4). 

4.2.2. Cách tiến hành 

4.2.2.1. Pha dung dịch KMnO4 0,01N 

  Cân khoảng 3,2 g KMnO4 rắn cho vào bình định mức 1 lít, thêm khoảng 

200 mL nước cất lắc cho tan hết, thêm nước cất cho đến vạch định mức, lắc đều 

ta  được dung dịch KMnO4 có nồng độ  0,01N. Bảo quản trong bình tối màu, 

tránh ánh sáng, sau 7  9 ngày thì nồng độ ổn định có thể xác định lại nồng độ 

bằng các chất khử chuẩn. 

4.2.2.2. Pha dung dịch H2C2O4 chuẩn 

 Xem bài 2.  

4.2.2.3. Chuẩn độ dung dịch KMnO4 bằng H2C2O4 

 Tráng buret bằng dung dịch KMnO4 sau đó nạp đầy dung dịch KMnO4 

vào buret và điều chỉnh để dung dịch KMnO4 ngang vạch số 0 trên buret (Chú ý 

không để bọt khí còn trong buret - phần dưới khoá buret). 

Dùng pipet (loại 10 mL)  lấy chính xác 10 mL dung dịch H2C2O4 cho vào eclen, thêm 

vào đó 5 mL dung dịch H2SO4 2N. Đem bình chuẩn độ chứa dung dịch trên đun nóng 

ở 70  800C. Tiến hành chuẩn độ bằng cách mở khoá buret, nhỏ từ từ dung dịch 

KMnO4 từ buret xuống eclen và lắc đều cho phản ứng xảy ra đều khắp trong bình. 

Khi dung dịch có màu tím hồng thì dừng chuẩn độ. Đọc thể tích dung dịch KMnO4 đã 

chuẩn độ trên buret V1 (mL). Lặp lại phép chuẩn độ  2  3 lần nữa rồi ghi thể tích 

dung dịch KMnO4 đã chuẩn độ V2, V3 (mL) . 

 Chú ý:  Phản ứng chuẩn độ H2C2O4  bằng KMnO4 phải đun nóng để làm tăng 

tốc độ phản ứng. Tuy nhiên dung dịch chứa H2C2O4  chỉ được đun ở khoảng 70  800C 

mà không được đun sôi vì nếu ở nhiệt độ cao hơn H2C2O4  sẽ bị phân huỷ. 

4.2.2.4. Chuẩn độ dung dịch H2O2 bằng dung dịch KMnO4 

 Tráng buret bằng dung dịch KMnO4 sau đó nạp đầy dung dịch KMnO4 

vào buret và điều chỉnh để dung dịch KMnO4 ngang vạch số 0 trên buret (Chú ý 

không để bọt khí còn trong buret - phần dưới khoá buret). 
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Dùng pipet (loại 10 mL)  lấy chính xác 10 mL dung dịch H2O2 cho vào eclen, thêm 

vào đó 5 mL dung dịch H2SO4 2N. Tiến hành chuẩn độ bằng cách mở khoá buret, nhỏ 

từ từ dung dịch KMnO4 từ buret xuống eclen và lắc đều cho phản ứng xảy ra đều khắp 

trong bình. Khi dung dịch có màu tím hồng thì dừng chuẩn độ. Đọc thể tích dung dịch 

KMnO4 đã chuẩn độ trên buret V1 (mL). Lặp lại phép chuẩn độ  2  3 lần nữa rồi 

ghi thể tích dung dịch KMnO4 đã chuẩn độ V2, V3 (mL). 

4.2.3. Cách tính toán 

4.2.3.1. Tính nồng độ của dung dịch H2C2O4 

 Xem bài 2. 

4.2.3.2. Tính nồng độ của dung dịch KMnO4 

 Tính thể tích KMnO4  đã dùng khi chuẩn độ với H2C2O4:  

    (ml)
3

VVV
V 321

KMnO4






 

 Tính nồng độ dung dịch KMnO4 

 Áp dụng định luật đương lượng: VA.NA= VB.NB  

 Trong đó  NA là nồng độ đương lượng của dung dịch H2C2O4; VA là thể 

tích dung dịch  H2C2O4 đã lấy; VB là thể tích KMnO4 đã chuẩn độ; NB là nồng độ 

đương lượng của dung dịch KMnO4. 

4.2.3.3. Tính nồng độ của dung dịch H2O2 

 Tính thể tích KMnO4  đã dùng khi chuẩn độ với H2O2:  

    (ml)
3

VVV
V 321

KMnO4






 

 Tính nồng độ dung dịch H2O2 

 Áp dụng định luật đương lượng: VA.NA= VB.NB  

 Trong đó  NA là nồng độ đương lượng của dung dịch H2O2; VA là thể tích 

dung dịch  H2O2 đã lấy; VB là thể tích KMnO4 đã chuẩn độ; NB là nồng độ 

đương lượng của dung dịch KMnO4. 
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BÀI 5: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SẮT TRONG MUỐI MO. XÁC ĐỊNH 

NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH NA2S2O3 BẰNG PHƯƠNG PHÁP IOT 

5.1. XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SẮT TRONG FeCl3 

5.1.1. Cơ sở lí thuyết 

 Ion Fe3+ có tính oxi hoá. Về nguyên tắc muốn định lượng ion Fe3+ ta phải 

dùng các chất khử chuẩn. Tuy nhiên trong thực tế gặp khó khăn đó là: hoặc phản ứng 

xảy ra phức tạp, hoặc phản ứng có tốc độ chậm, hoặc không lựa chọn được chất chỉ 

thị... Vì vậy người ta thường sử dụng phương pháp oxi hoá - khử trước chuẩn độ. 

 Ion Fe3+ không bị oxi hoá bởi dung dịch KMnO4 nhưng có thể xác định 

được thành phần của Fe3+ trong các dung dịch khi đã khử trước ion Fe3+ thành 

Fe2+. Sự khử này có thể thực hiện bằng các chất khử khác nhau như: các hỗn 

hống, dung dịch SnCl2… 

 Trong bài thực hành này, ta sử dụng dung dịch SnCl2 trong môi trường 

axit để khử FeCl3. Phương trình phản ứng xảy ra như sau: 

                   2FeCl3 + SnCl2 dư  → SnCl4 + 2FeCl2 

 Muốn khử hoàn toàn Fe3+ thành Fe2+ ta phải dùng Sn2+ dư. Tuy nhiên Sn2+ 

cũng có thể bị KMnO4 oxi hoá. Vì vậy cần phải chuyển hết SnCl2 dư thành 

SnCl4 trước khi chuẩn độ với KMnO4. Muốn vậy ta cho Hg2+ dư  tác dụng với 

Sn2+ theo phương trình: 

           2HgCl2 dư + SnCl2 → SnCl4 + Hg2Cl2 trắng 

  Không cần lọc bỏ kết tủa Hg2Cl2 ra khỏi dung dịch 

 Tiến hành chuẩn độ dung dịch bằng dung dịch KMnO4 chuẩn. Phản ứng 

xảy ra như sau: 

    5FeCl2 + KMnO4 + 8HCl → 5FeCl2 + MnCl2 + KCl + 4H2O 

 Khi tiến hành phân tích cần chú ý một số điểm sau: 

 Kết tủa Hg2Cl2 cũng có khả năng bị KMnO4 oxi hoá, tuy nhiên nếu như ít 

SnCl2 thì kết tủa Hg2Cl2 cũng tạo ra ít, tốc độ phản ứng của kết tủa Hg2Cl2 với dung 
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dịch KMnO4 không đáng kể và không gây sai số cho kết quả phân tích. Ngược lại 

nếu kết tủa Hg2Cl2 quá nhiều thì sẽ diễn ra phản ứng khử tạo ra Hg như sau:  

   Hg2Cl2 + SnCl2 → 2Hg xám + SnCl4 

 Khi chuẩn độ hỗn hợp thu được bằng dung dịch KMnO4 phản ứng xảy ra 

khá nhanh, khi đó kết quả phân tích sẽ không chính xác. Để có kết quả chính xác 

điều cơ bản  của phương pháp này là phải dùng dung dịch SnCl2 để khử FeCl3 

với lượng dư rất ít SnCl2. Cho từ từ từng giọt dung dịch SnCl2 cho đến khi mất 

màu vàng của dung dịch FeCl3, sau đó cho thêm 1- 2 giọt dung dịch SnCl2 là đủ.

 Vì có phản ứng của KMnO4 với Hg2Cl2 cho nên chuẩn độ xong màu hồng của 

dung dịch sẽ mất đi rất nhanh. Do đó cần phải kết thúc chuẩn độ ngay khi bắt đầu 

xuất hiện màu hồng nhạt của dung dịch mà không mất đi trong vòng 30 giây. Để dễ 

dàng thấy điểm kết thúc chuẩn độ hơn cần pha loãng dung dịch bằng nước cất. 

 Khi chuẩn độ dung dịch FeCl2 trong môi trường axit HCl thường xảy ra 2 

phản ứng phụ cảm ứng và kết hợp làm kết quả phân tích bị sai lệch nhiều. Để khắc 

phục cần cho thêm vào dung dịch chuẩn độ một ít dung dịch MnSO4. Thực tế 

người ta chuẩn bị hỗn hợp bảo vệ bao gồm MnSO4 và H3PO4 có nồng độ thích hợp. 

Hỗn hợp bảo vệ được chế hoá như sau: Lấy 67 g MnSO4. 4H2O hoà tan trong 500 

600 mL nước cất, thêm vào dung dịch đó 138 mL dung dịch H3PO4 có d = 1,7 

g/mL và 130 mL H2SO4 (d= 1,84 g/mL). Sau đó pha loãng bằng nước cất cho đến 1 

lít. 

5.1.2. Cách tiến hành 

5.1.2.1. Pha dung dịch KMnO4 0,02N 

 Xem bài 4 

5.1.2.2. Pha dung dịch H2C2O4 chuẩn 

 Xem bài 2.  

5.1.2.3. Chuẩn độ dung dịch KMnO4 bằng H2C2O4 

 Xem bài 4. 

5.1.2.4. Chuẩn độ dung dịch FeCl3 bằng dung dịch KMnO4 
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 Tráng buret bằng dung dịch KMnO4 sau đó nạp đầy dung dịch KMnO4 

vào buret và điều chỉnh để dung dịch KMnO4 ngang vạch số 0 trên buret (Chú ý 

không để bọt khí còn trong buret - phần dưới khoá buret). 

 Dùng pipet (loại 10 mL)  lấy chính xác 10 mL dung dịch FeCl3 cho vào eclen, 

thêm vào đó 5 mL dung dịch HCl (1:1). Đun dung dịch đến vừa sôi. Lấy eclen ra và 

nhỏ từ từ từng giọt dung dịch SnCl2 vào dung dịch đang còn nóng (lúc này dung dịch 

có màu vàng, nhỏ 1 giọt đợi vài giây sau đó quan sát màu sắc rồi lại nhỏ tiếp giọt 

khác). Khi dung dịch trong eclen đã nhạt màu thì pha loãng dung dịch SnCl2 ở trên 

và nhỏ vào eclen từng giọt SnCl2 đã pha loãng cho đến khi nhỏ giọt cuối cùng dung 

dịch mất màu hoàn toàn là được. (Để chắc chắn Fe3+ đã chuyển hết thành Fe2+ thì 

thêm 1-2 giọt dung dịch SnCl2 đã pha loãng vào) 

 Chú ý: Không được cho nhiều SnCl2 vì dư nhiều không có lợi.    

  Làm nguội dung dịch trong eclen bằng cách ngâm vào chậu nước lạnh rồi 

thêm 50 mL nước cất lạnh, 8 mL dung dịch HgCl20,1N vào eclen, khuấy kĩ và 

để yên 2 phút. Nếu thấy xuất hiện một ít kết tủa trắng dải lụa Hg2Cl2 là được. 

Còn thấy có kết tủa màu xám thì coi như quá trình khử Fe3+ không đạt, phải bỏ 

dung dịch này và làm lại. 

 Nếu có ít kết tủa trắng thì không phải lọc bỏ, thêm vào đó 5 mL dung dịch bảo 

vệ (MnSO4; H2PO4 và H3PO4). Tiến hành chuẩn độ bằng cách mở khoá buret, nhỏ từ 

từ dung dịch KMnO4 từ buret xuống eclen và lắc đều cho phản ứng xảy ra đều khắp 

trong bình. Khi dung dịch có màu tím hồng bền trong 30 giây thì dừng chuẩn độ. Đọc 

thể tích dung dịch KMnO4 đã chuẩn độ trên buret V1 (mL). Lặp lại phép chuẩn độ  

2  3 lần nữa rồi ghi thể tích dung dịch KMnO4 đã chuẩn độ V2, V3 (mL). 

5.1.3. Cách tính toán  

5.1.3.1. Tính nồng độ của dung dịch H2C2O4 

 Xem bài 2. 

5.1.3.2. Tính nồng độ của dung dịch KMnO4 

 Xem bài 4. 

5.1.3.3. Tính nồng độ của dung dịch FeCl3 
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 Tính thể tích KMnO4  đã dùng khi chuẩn độ với Fe2+:  

    (ml)
3

VVV
V 321

KMnO4






 

 Tính nồng độ dung dịch FeCl3 

 Áp dụng định luật đương lượng: VA.NA= VB.NB  

 Trong đó  NA là nồng độ đương lượng của dung dịch FeCl3; VA là thể tích 

dung dịch  FeCl3 đã lấy; VB là thể tích KMnO4 đã chuẩn độ; NB là nồng độ 

đương lượng của dung dịch KMnO4. 

5.2. XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SẮT CÓ TRONG MUỐI MOR  

5.2.1. Cơ sở lí thuyết 

 Muối MOR - (NH4)2SO4.FeSO4 có chứa ion Fe2+.  Việc xác định hàm 

lượng sắt có trong muối MOR chính là việc chuẩn độ ion Fe2+ bằng các chất 

oxihoá chuẩn. Trong thực tế người ta dùng KMnO4 để xác định Fe2+. Phản ứng 

chuẩn độ xảy ra như sau: 

  2KMnO4 + 10 FeSO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO3)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O   

 Trong phản ứng  đương lượng gam của KMnO4 = 
5

M
. Đương lượng 

gam của FeSO4 = 
1

M
. Phép chuẩn độ này không phải dùng chất chỉ thị vì sản 

phẩm của phản ứng không có màu. Khi FeSO4 đã phản ứng vừa hết thì chỉ cần 

dư một giọt dung dịch KMnO4 thì dung dịch có màu hồng, khi đó ta dừng chuẩn 

độ. Vì KMnO4 không phải chất gốc, do đó sau khi pha ta phải xác định lại nồng 

độ của dung dịch KMnO4 bằng dung dịch axit oxalic chuẩn (xem bài 8). 

 Pha KMnO4 xem bài 4.  

 Pha H2C2O4  xem bài 2. 

5.2.2. Cách tiến hành  

5.2.2.1. Pha dung dịch KMnO4 

 Xem bài 4. 

5.2.2.2. Pha dung dịch H2C2O4 chuẩn 

 Xem bài 2. 
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5.2.2.3. Chuẩn độ dung dịch KMnO4 bằng dung dịch axit oxalic chuẩn 

 Xem bài 4. 

5.2.2.4. Chuẩn độ dung dịch muối MOR bằng dung dịch KMnO4 

 Tráng buret bằng dung dịch KMnO4 sau đó nạp đầy dung dịch KMnO4 

vào buret và điều chỉnh để dung dịch KMnO4 ngang vạch số 0 trên buret (Chú ý 

không để bọt khí còn trong buret - phần dưới khoá buret). 

Dùng pipet (loại 10 mL)  lấy chính xác 10 mL dung dịch muối MOR cho vào eclen, 

thêm vào đó 5 mL dung dịch H2SO4 2N. Tiến hành chuẩn độ bằng cách mở khoá 

buret, nhỏ từ từ dung dịch KMnO4 từ buret xuống eclen và lắc đều cho phản ứng xảy 

ra đều khắp trong bình. Khi dung dịch có màu tím hồng thì dừng chuẩn độ. Đọc thể 

tích dung dịch KMnO4 đã chuẩn độ trên buret V1 (mL). Lặp lại phép chuẩn độ 2  

3 lần nữa rồi ghi thể tích dung dịch KMnO4 đã chuẩn độ V2, V3 (mL). 

5.2.3. Cách tính toán 

5.2.3.1. Tính nồng độ của dung dịch H2C2O4 

 Xem bài 2. 

5.2.3.2. Tính nồng độ của dung dịch KMnO4 

 Xem bài 4. 

5.2.3.3. Tính nồng độ của dung dịch FeSO4 (Muối MOR) 

 Tính thể tích KMnO4  đã dùng khi chuẩn độ với FeSO4 :  

    (ml)
3

VVV
V 321

KMnO4






 

 Tính nồng độ dung dịch FeSO4 

 Áp dụng định luật đương lượng: VA.NA= VB.NB  

 Trong đó  NA là nồng độ đương lượng của dung dịch FeSO4; VA là thể 

tích dung dịch  FeSO4 đã lấy; VB là thể tích KMnO4 đã chuẩn độ; NB là nồng độ 

đương lượng của dung dịch KMnO4. 

5.3. XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH Na2S2O3 BẰNG DUNG DỊCH 

CHUẨN K2Cr2O7. XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH CuSO4 BẰNG 

DUNG DỊCH Na2S2O3 THEO PHƯƠNG PHÁP IOT 
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5.3.1. Cơ sở lí thuyết 

 Dung dịch Na2S2O3 sau khi pha có nồng độ chưa chính xác (vì không phải 

chất gốc). Để xác định nồng độ của Na2S2O3 về nguyên tắc có thể dùng các chất 

oxihoá như: dung dịch iot tinh khiết hoá học, dung dịch KIO3, KBrO3, K2Cr2O7, 

K3[Fe(CN)6], KMnO4,… Dùng KMnO4 có ưu điểm là liên hệ được giữa phương 

pháp iot và phương pháp pemanganat nhưng kém chính xác hơn nên trong thực 

tế người ta dùng dung dịch  K2Cr2O7 thông qua phương pháp iốt để xác định 

nồng độ của dung dịch thiosunfat. 

  Vì phản ứng giữa K2Cr2O7, Cu2+ với  Na2S2O3 xảy ra phức tạp không biểu 

diễn bằng một phương trình phản ứng do đó phải dựa trên cơ sở của phương 

pháp iot, dùng phương pháp gián tiếp. Cơ sở của phương pháp này là: 

    Cho dung dịch KI dư tác dụng với K2Cr2O7 hoặc Cu2+ trong môi trường 

axit H2SO4.  Phương trình phản ứng xảy ra như sau: 

     Cr2O7
2- + 6I- + 14H+ → 3I2 + 2Cr3+  + 7H2O   

         2Cu2+ + 4I- → 2CuI  + I2     

 Thiết lập các điều kiện để phản ứng  xảy ra hoàn toàn, vì I- dư nên 

K2Cr2O7 phản ứng hết. Số đương lượng K2Cr2O7 bằng số đương lượng I2. ở đây 

đương lượng gam của K2Cr2O7  = 
6

M
.  

 Tương tự cũng thiết lập các điều kiện để phản ứng  xảy ra hoàn toàn, vì 

I- dư nên Cu2+ phản ứng hết. Số đương lượng Cu2+ bằng số đương lượng I2. Mặc 

dù ion H+ không tham gia vào phản ứng  nhưng do có sự thuỷ phân của muối 

Cu2+ làm giảm thế oxihoá của cặp Cu2+/ Cu+ , làm chậm phản ứng cho nên người 

ta thiết lập môi trường axit. ở đây đương lượng gam của Cu2+  = 
1

M
.  

 Sau đó dùng dung dịch Na2S2O3 để chuẩn lượng I2 sinh ra, với chỉ thị là 

dung dịch hồ tinh bột, phương trình phản ứng xảy ra như sau: 

      2Na2S2O3 + I2 → 2NaI + Na2S4O6    
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  Dung dịch hồ tinh bột được cho vào khi phản  ứng giữa Na2S2O3 và  I2  

gần xong. Khi đó lượng I2 còn lại trong dung dịch ít sẽ hấp phụ trên bề mặt hồ 

tinh bột làm cho dung dịch có màu xanh. Chuẩn độ tiếp dung dịch bằng Na2S2O3 

cho đến khi mất màu xanh thì dừng chuẩn độ. 

 Trong phản ứng  số đương lượng Na2S2O3 bằng số đương lượng I2 (và 

bằng số đương lượng  K2Cr2O7 ở  hoặc bằng số đương lượng Cu2+ ở ). Từ 

đó một cách gián tiếp ta xác định được nồng độ của Na2S2O3. 

 Để pha 1 lít dung dịch K2Cr2O7 0,1N ta cần 0,1 đương lượng K2Cr2O7. 

Khối lượng K2Cr2O7 cần lấy là 0,1. MK2Cr2O7
/6 = 4,9 g. Như vậy ta cân chính xác 

4,9000 gam K2Cr2O7 rồi pha thành 1 lít ta được dung dịch K2Cr2O7 0,1N chuẩn. 

 Để pha 1 lít dung dịch Na2S2O3 0,1N thì cần 0,1 đương lượng Na2S2O3. 

Khối lượng Na2S2O3 cần lấy là 0,1. M Na2S2O35H2O= 24,8 g. Như vậy ta cân chính 

xác 24,8 gam Na2S2O3.5H2O pha thành 1 lít (bằng nước cất vừa đun sôi để  

nguội + vài giọt HgI2 0,001%) ta được dung dịch Na2S2O3 có nồng độ  0,1N. 

Vì nồng độ của Na2S2O3 thu được chưa chính xác và vẫn phải xác định lại sau 

khi pha vài ngày nên có thể cân trên cân kỹ thuật. 

5.3.2. Cách tiến hành 

5.3.2.1. Pha dung dịch chuẩn  K2Cr2O7 

 Cân chính xác cốc cân trên cân phân tích ta được khối lượng là m1 g. Thêm 

một lượng K2Cr2O7 (khoảng1,2  1,3 g) rồi cân lại chính xác trên cân phân tích ta 

được khối lượng m2 g, cho toàn bộ khối lượng axit oxalic vào bình định mức 

250mL qua phễu (không được để rơi ra ngoài một lượng nhỏ nào). Dùng bình tia 

có nước cất để chuyển toàn bộ các hạt nhỏ K2Cr2O7 bám ở chén cân đưa vào bình 

định mức. Thêm khoảng 50 mL nước cất, lắc đều để K2Cr2O7 tan hết. Thêm nước 

cất vào cho đến vạch của bình định mức. Đậy nút, lắc đều để dung dịch K2Cr2O7  

được trộn đều. (Lượng nước cất thêm vào được dùng để tráng các dụng cụ đã 

chứa K2Cr2O7 với mục đích để toàn bộ lượng K2Cr2O7  đã cân được đưa vào bình 

định mức). 
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5.3.2.2. Pha dung dịch chuẩn Na2S2O3 

 Cân khoảng 6,2 g Na2S2O3.5H2O rắn cho vào bình định mức 250 mL, 

thêm khoảng 50 mL nước cất (vừa đun sôi, để nguội) lắc cho tan hết, thêm nước 

cất cho đến vạch định mức, thêm vài giọt HgI2 0,001%, lắc đều ta được dung 

dịch Na2S2O3 có nồng độ  0,01N. Bảo quản trong bình tối màu, tránh ánh sáng, 

sau 3 - 5 ngày thì nồng độ ổn định có thể xác định lại nồng độ bằng các chất oxi 

hoá chuẩn. 

5.3.2.3. Chuẩn độ dung dịch Na2S2O3 bằng dung dịch K2Cr2O7 

 Tráng buret bằng dung dịch Na2S2O3  sau đó nạp đầy dung dịch Na2S2O3 

vào buret và điều chỉnh để dung dịch Na2S2O3 ngang vạch số 0 trên buret (Chú ý 

không để bọt khí còn trong buret - phần dưới khoá buret). 

Dùng pipet (loại 10 mL)  lấy chính xác 10 mL dung dịch K2Cr2O7 cho vào eclen, 

thêm vào đó 5 mL dung dịch KI 20%, 5 mL dung dịch H2SO4 2N. Đậy eclen 

bằng mặt kính đồng hồ rồi để yên trong bóng tối 5 phút cho phản ứng xảy ra 

xong. Tráng I2 trên mặt kính cho vào eclen và tiến hành chuẩn độ bằng cách mở 

khoá buret, nhỏ từ từ dung dịch Na2S2O3 từ buret xuống eclen và lắc đều cho phản 

ứng xảy ra đều khắp trong bình. Khi phản ứng gần kết thúc (dung dịch có màu vàng 

nhạt) thì thêm 3 giọt hồ tinh bột. Lúc này dung dịch có màu xanh. Tiếp tục chuẩn độ 

cho đến khi dung dịch mất màu thì dừng chuẩn độ. Đọc thể tích dung dịch Na2S2O3 

đã chuẩn độ trên buret V1 (mL). Lặp lại phép chuẩn độ  2  3 lần nữa rồi ghi thể 

tích dung dịch Na2S2O3 đã chuẩn độ V2, V3 (mL). 

5.3.2.4. Chuẩn độ dung dịch CuSO4 bằng dung dịch Na2S2O3 

 Tráng buret bằng dung dịch Na2S2O3  sau đó nạp đầy dung dịch Na2S2O3 

vào buret và điều chỉnh để dung dịch Na2S2O3 ngang vạch số 0 trên buret (Chú ý 

không để bọt khí còn trong buret - phần dưới khoá buret). 

Dùng pipet (loại 10 mL)  lấy chính xác 10 mL dung dịch CuSO4 cho vào eclen, 

thêm vào đó 5 mL dung dịch KI 20%, 5 mL dung dịch H2SO4 2N. Đậy eclen 

bằng mặt kính đồng hồ rồi để yên trong bóng tối 5 phút cho phản ứng xảy ra 

xong. Tráng I2 trên mặt kính cho vào eclen và tiến hành chuẩn độ bằng cách mở 
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khoá buret, nhỏ từ từ dung dịch Na2S2O3 từ buret xuống eclen và lắc đều cho phản 

ứng xảy ra đều khắp trong bình. Khi phản ứng gần kết thúc (dung dịch có màu vàng 

nhạt) thì thêm 3 giọt hồ tinh bột. Lúc này dung dịch có màu xanh. Tiếp tục chuẩn độ 

cho đến khi dung dịch mất màu thì dừng chuẩn độ. Đọc thể tích dung dịch Na2S2O3 

đã chuẩn độ trên buret V1 (mL). Lặp lại phép chuẩn độ  2  3 lần nữa rồi ghi thể 

tích dung dịch Na2S2O3 đã chuẩn độ V2, V3 (mL). 

5.3.3. Cách tính toán 

5.3.3.1. Tính nồng độ của dung dịch K2Cr2O7  

 Số đương lượng K2Cr2O7 =
722

OCrK

OCrKcuadlg

m
722 = 

49

mm 12  .   

 Dựa vào công thức: 
(lit)V

luongduongso
CN   Biết thể tích K2Cr2O7 đã pha ta sẽ 

tính được nồng độ của dung dịch K2Cr2O7. 

 Dựa vào công thức 
1000

(A)gamluong.duongC
T

N(A)

A   sẽ tính được độ chuẩn 

của dung dịch K2Cr2O7. 

5.3.3.2. Tính nồng độ của dung dịch Na2S2O3 

 Tính thể tích Na2S2O3  đã dùng khi chuẩn độ với K2Cr2O7:  

    (ml)
3

VVV
V 321

OSNa 322






 

 Tính nồng độ dung dịch Na2S2O3  

 Áp dụng định luật đương lượng: VA.NA= VB.NB  

 Trong đó  NA là nồng độ đương lượng của dung dịch K2Cr2O7; VA là thể 

tích dung dịch K2Cr2O7 đã lấy; VB là thể tích Na2S2O3 đã chuẩn độ; NB là nồng 

độ đương lượng của dung dịch Na2S2O3. 

5.3.3.3. Tính nồng độ của dung dịch CuSO4 

 Tính thể tích Na2S2O3 đã dùng khi chuẩn độ với CuSO4:  

    (ml)
3

VVV
V 321

OSNa 322






 

 Tính nồng độ dung dịch CuSO4  
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 Áp dụng định luật đương lượng: VA.NA= VB.NB  

 Trong đó  NA là nồng độ đương lượng của dung dịch CuSO4; VA là thể 

tích dung dịch CuSO4 đã lấy; VB là thể tích Na2S2O3 đã chuẩn độ; NB là nồng độ 

đương lượng của dung dịch Na2S2O3. 
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BÀI 6: XÁC ĐỊNH ĐỘ CỨNG CỦA NƯỚC. XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ Ni2+ 

BẰNG PHƯƠNG PHÁP COMPLEXON. XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ NaCl 

THEO PHƯƠNG PHÁP MOHR 

6.1. XÁC ĐỊNH ĐỘ CỨNG CHUNG CỦA NƯỚC CỨNG BẰNG DUNG 

DỊCH TRILON B 

6.1.1. Cơ sở lí thuyết 

 Nước cứng là nước chứa nhiều các ion Mg2+, Ca2+ ( với hàm lượng ion  

Ca2+ lmg /04,20 ; Mg2+ lmg /16,12 ). Tuỳ thuộc vào anion có trong nước cứng 

mà người ta chia thành hai loại nước cứng: 

   + Nước cứng tạm thời: Nước cứng chứa anion HCO3
-  

  + Nước cứng vĩnh cửu: chứa các anion Cl-, SO4
2-  

 Để xác định độ cứng của nước có thể dùng phương pháp trung hoà hoặc 

phương pháp complexon. 

 Phương pháp trung hoà. 

 Chuẩn độ ion HCO3
- có mặt trong nước cứng bằng dung dịch axit mạnh. 

Phương trình phản ứng xảy ra như sau: 

   HCO3
-  +  H+  → H2O  +  CO2     

 Trong phản ứng  đương lượng gam của HCO3
- = 

1

M
.  pHTĐ = 4 nên 

dùng chất chỉ thị metyl da cam. Từ đó xác định được độ cứng tạm thời của nước. 

 Chuẩn độ tổng nồng độ ion Mg2+ và Ca2+ (ký hiệu là M2+) có trong nước 

cứng bằng cách cho nước cứng phản ứng với dung dịch muối CO3
2- dư đã biết 

nồng độ. Phản ứng xảy ra như sau: 

   M2+   +   CO3
2-    →    MCO3       

 Sau đó chuẩn độ CO3
2- dư bằng dung dịch axit mạnh chuẩn.  

   CO3
-  +  H+   →  HCO3

-      

   CO3
2-  +  2H+  → H2O  +  CO2     
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 Trong phản ứng  có đương lượng gam của CO3
2- = 

1

M
.   pHTĐ  = 8. 

Dùng chất chỉ thị phenolphtalein. Trong phản ứng   có đương lượng gam của  

CO3
2- = 

2

M
; pHTĐ = 4 dùng chất chỉ thị metyl da cam. 

 Từ phản ứng  hoặc phản ứng   sẽ xác định được lượng CO3
2- còn dư, 

từ đó sẽ suy ra được lượng CO3
2- đã tham gia phản ứng  và xác định được độ 

cứng toàn phần của nước. 

 Phương pháp complexon. 

Trilon B chính là muối dinatri của axit etylen diamin tetraaxetic. Kí hiệu là 

Na2[H2EDTA].2H2O hoặc Na2H2Y có M= 372,2g. Chất này bền ở mọi trạng 

thái, tinh khiết hoá học, có thành phần ứng đúng với công thức. 

 Trilon B phản ứng với các ion kim loại hoá trị II tạo muối nội phức bền 

trong môi trường kiềm yếu (pH= 8 10) theo phương trình phản ứng sau: 

  M2+  + Na2[H2EDTA] = Na2[MEDTA] + 2H+      = 109  1026
    

  Nếu M là Ca thì  .1011; còn nếu M là Mg thì    109. Khi M là Ba thì 

phức tạo thành còn bền hơn phức của Mg và Ca. Bằng chứng là BaSO4 rất khó 

tan trong tất cả các dung môi nhưng có thể tan trong trilon B ở pH = 8 10. 

Trong phản ứng  đương lượng gam của trilon B = 
2

M
; đương lượng gam của 

ion  

M2+ = 
2

M
. Chất chỉ thị dùng trong phương pháp complecxon là eriocromđen T. 

Đây là axit hữu cơ hai chức mà màu ở dạng phân tử là tím hồng còn ở dạng ion 

là xanh. Kí hiệu: H2R. Phương trình phân li trong dung dịch như sau: 

                  H2R   →  2H+   +     R2-     

                       tím hồng      xanh 

 Khi cho chất chỉ thị vào nước cứng có phản ứng sau: 

     Ca2+  + R2- → CaR          106 

              Xanh     đỏ mận 



 
 

Phân tích định lượng                         189                           Học liệu Elearning ĐHSPTN 

 

        Mg2+  + R2- → MgR         107 

  Tiến hành chuẩn độ ở pH = 8 10 với sự có mặt của ion S2- (để loại 

bỏ các ion gây cản trở như Fe3+, Al3+, Cu2+,... Phương trình phản ứng xảy ra khi 

chuẩn độ: 

   MR  + Na2[H2EDTA] → Na2[MEDTA] + 2H+ + R2- 

        đỏ mận    không màu        không màu                  xanh 

 Để pha 1 lít dung dịch trilon B 0,1N ta cần 0,1 đương lượng trilon B. 

Khối lượng trilon B cần lấy là 0,1. MNa2H2Y /2 = 18,61 g. Như vậy ta cân chính 

xác 18,61 gam trilon B rồi pha thành 1 lít ta được dung dịch trilon B 0,1N 

chuẩn. 

6.1.2. Cách tiến hành 

6.1.2.1. Pha dung dịch chuẩn  trilon B 

 Cân chính xác cốc cân trên cân phân tích ta được khối lượng là m1 g. Thêm 

một lượng trilon B (khoảng 4,6  4,7 g) rồi cân lại chính xác trên cân phân tích ta 

được khối lượng m2 g, cho toàn bộ khối lượng trilon B vào bình định mức 250mL 

qua phễu (không được để rơi ra ngoài một lượng nhỏ nào). Dùng bình tia có nước 

cất để lấy toàn bộ các hạt nhỏ trilon B bám ở chén cân đưa vào bình định mức. 

Thêm khoảng 50 mL nước cất, lắc đều để trilon B tan hết. Thêm nước cất vào cho 

đến vạch của bình định mức. Đậy nút, lắc đều để dung dịch trilon B  được trộn 

đều. (Lượng nước cất thêm vào được dùng để tráng các dụng cụ đã chứa trilon B 

với mục đích để toàn bộ lượng trilon B  đã cân được đưa vào bình định mức). 

6.1.2.2. Chuẩn độ nước cứng theo phương pháp trung hoà 

 Xác định độ cứng tạm thời của nước cứng. 

 Tráng buret bằng dung dịch HCl 0,1 N  sau đó nạp đầy dung dịch HCl 

0,1N vào buret và điều chỉnh để dung dịch HCl ngang vạch số 0 trên buret (Chú 

ý không để bọt khí còn trong buret - phần dưới khoá buret). 

Dùng pipet (loại 10 mL)  lấy chính xác 10 mL nước cứng cho vào eclen, thêm vào 3 

giọt metyl da cam, lúc này dung dịch có màu vàng rơm. Tiến hành chuẩn độ bằng 
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cách mở khoá buret, nhỏ từ từ dung dịch HCl từ buret xuống eclen và lắc đều cho 

phản ứng xảy ra đều khắp trong bình. Khi dung dịch chuyển từ màu vàng rơm sang 

màu đỏ da cam thì dừng chuẩn độ. Đọc thể tích dung dịch HCl đã chuẩn độ trên buret 

V1 (mL). Lặp lại phép chuẩn độ 2  3 lần nữa rồi ghi thể tích dung dịch HCl đã 

chuẩn độ V2, V3 (mL) . 

 Xác định độ cứng toàn phần của nước cứng. 

 Tráng buret bằng dung dịch HCl 0,1 N  sau đó nạp đầy dung dịch HCl 

0,1N vào buret và điều chỉnh để dung dịch HCl ngang vạch số 0 trên buret (Chú 

ý không để bọt khí còn trong buret - phần dưới khoá buret). 

Dùng pipet (loại 10 mL)  lấy chính xác 10 mL nước cứng cho vào eclen, thêm vào đó 

20 mL Na2CO3 0,1 N và 5 giọt phenolphtalein, lúc này dung dịch có màu đỏ 

hồng. Tiến hành chuẩn độ bằng cách mở khoá buret, nhỏ từ từ dung dịch HCl từ buret 

xuống eclen và lắc đều cho phản ứng xảy ra đều khắp trong bình. Khi dung dịch mất 

màu thì dừng chuẩn độ. Đọc thể tích dung dịch HCl đã chuẩn độ trên buret V1 (mL). 

Lặp lại phép chuẩn độ 2  3 lần nữa rồi ghi thể tích dung dịch HCl đã chuẩn độ 

V2, V3 (mL). 

6.1.2.3. Chuẩn độ nước cứng theo phương pháp complexon 

 Tráng buret bằng dung dịch trilon B 0,1 N  sau đó nạp đầy dung dịch 

trilon B 0,1N vào buret và điều chỉnh để dung dịch trilon B ngang vạch số 0 trên 

buret (Chú ý không để bọt khí còn trong buret - phần dưới khoá buret). 

Dùng pipet (loại 10 mL)  lấy chính xác 10 mL nước cứng cho vào eclen, thêm vào đó 

1 mL Na2S, 5 mL dung dịch đệm NH3 + NH4Cl (pH = 9) và 5 giọt eriocrom den T 

(nếu eriocrom den T ở dạng rắn thì cho 1 thìa nhỏ bằng hạt gạo là được), lúc này 

dung dịch có màu đỏ mận. Tiến hành chuẩn độ bằng cách mở khoá buret, nhỏ từ từ 

dung dịch trilon B từ buret xuống eclen và lắc đều cho phản ứng xảy ra đều khắp trong 

bình. Khi dung dịch chuyển từ màu đỏ sang màu xanh thì dừng chuẩn độ. Đọc thể tích 

dung dịch trilon B đã chuẩn độ trên buret V1 (mL). Lặp lại phép chuẩn độ  2  3 lần 

nữa rồi ghi thể tích dung dịch trilon B đã chuẩn độ V2, V3 (mL). 
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6.1.3. Cách tính toán 

6.1.3.1. Tính nồng độ của dung dịch trilon B 

 Số đương lượng trilon B =
YHNacuadlg

m

22

YHNs 22 = 
186,1

mm 12  .   

 Dựa vào công thức: 
(lit)V

luongduongso
CN   Biết thể tích trilon B đã pha ta sẽ 

tính được nồng độ của dung dịch trilon B. 

 Dựa vào công thức 
1000

(A)gamluong.duongC
T

N(A)

A   sẽ tính được độ chuẩn 

của dung dịch trilon B. 

6.1.3.2. Xác định độ cứng của nước theo phương pháp trung hoà 

 Độ cứng tạm thời của nước cứng:  

 Tính thể tích HCl  đã dùng khi chuẩn độ với nước cứng:  

    (ml)
3

VVV
V 321

1(HCl)






 

 Áp dụng định luật đương lượng: VA.NA= VB.NB  

 Trong đó  NA là nồng độ đương lượng của dung dịch HCO3
-; VA là thể 

tích nước cứng đã lấy; VB là thể tích HCl đã chuẩn độ; NB là nồng độ đương 

lượng của dung dịch HCl. 

 Số đương lượng HCO3
- = số đương lượng M2+  ở dạng muối HCO3

-  

Khối lượng M2+ tồn tại ở dạng M(HCO3)2  Độ cứng tạm thời. 

 Độ cứng toàn phần của nước cứng:  

 Số đương lượng Na2CO3 đã lấy =
1000

.NV
3232 CONaCONa

. 

   M2+ + CO3
2- → MCO3  khi đó NNa2CO3 = 2CM(Na2CO3)   

 Tính thể tích HCl  đã dùng khi chuẩn độ với Na2CO3 dư đến NaHCO3.  

    (ml)
3

VVV
V 321

2(HCl)






 

 Áp dụng định luật đương lượng: VA.NA= VB.NB  
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 Trong đó  NA là nồng độ đương lượng của dung dịch HCl; VA là thể tích 

HCl đã chuẩn độ Na2CO3 đến NaHCO3 ; NB là NNa2CO3 = CM(Na2CO3)  

Khi đó: 2VA.NA là số mili đương lượng HCl chuẩn độ Na2CO3 đến  

H2CO3 = số đương lượng Na2CO3 dư. 

 Số đương lượng M2+  = số đương lượng Na2CO3 ban đầu – số đương 

lượng Na2CO3 dư  Tổng khối lượng M2+  Độ cứng toàn phần  Độ cứng 

tạm thời. 

6.1.3.3. Xác định độ của nước cứng theo phương pháp complexon 

 Tính thể tích trilon B  đã dùng khi chuẩn độ nước cứng:  

    (ml)
3

VVV
V 321

trilonB






 

 Áp dụng định luật đương lượng: VA.NA= VB.NB  

 Trong đó  NA là nồng độ đương lượng của nước cứng; VA là thể tích nước 

cứng đã lấy; VB là thể tích trilon B đã chuẩn độ; NB là nồng độ đương lượng của 

dung dịch trilon B. 

6.2. XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ Ni2+ BẰNG TRILON B 

6.2.1. Cơ sở lí thuyết 

 Tương tự mục 6.1.1. 

6.2.2. Cách tiến hành 

6.2.2.1. Pha dung dịch chuẩn trilon B 

 Xem mục 6.1.2. 

6.2.2.2. Chuẩn độ trực tiếp dung dịch Ni2+ theo phương pháp complexon 

 Tráng buret bằng dung dịch trilon B 0,1 N, sau đó nạp đầy dung dịch 

trilon B 0,1N vào buret và điều chỉnh để dung dịch trilon B ngang vạch số 0 trên 

buret (Chú ý không để bọt khí còn trong buret - phần dưới khoá buret). 

Dùng pipet (loại 10 mL)  lấy chính xác 10 mL Ni2+, thêm NH3 vào dung dịch 

cho đến khi tạo phức hoàn toàn với Ni2+. Thêm chất chỉ thị murexit vào cho đến khi 

xuất hiện màu vàng rõ (nếu chỉ có màu vàng da cam chứng tỏ pH < 10 thì phải thêm 

NH3 cho đến màu vàng). Pha loãng bằng nước cất (khoảng 100 mL). Tiến hành chuẩn 
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độ bằng cách mở khoá buret, nhỏ từ từ dung dịch trilon B từ buret xuống eclen và lắc 

đều cho phản ứng xảy ra đều khắp trong bình. Khi dung dịch chuyển từ màu vàng 

sang màu tím hồng thì dừng chuẩn độ (gần cuối phép chuẩn độ cần thêm tiếp vài mL 

NH3). Đọc thể tích dung dịch trilon B đã chuẩn độ trên buret V1 (mL). Lặp lại phép 

chuẩn độ  2  3 lần nữa rồi ghi thể tích dung dịch trilon B đã chuẩn độ V2, V3 

(mL). 

6.2.2.3. Chuẩn độ ngược dung dịch Ni2+ theo phương pháp complexon 

 Tráng buret bằng dung dịch Zn2+ hoặc Mg2+ 0,1 N  sau đó nạp đầy dung dịch 

Zn2+ vào buret và điều chỉnh để dung dịch Zn2+ ngang vạch số 0 trên buret (Chú ý 

không để bọt khí còn trong buret - phần dưới khoá buret). 

Dùng pipet (loại 10 mL)  lấy chính xác 10 mL Ni2+, thêm 20 mL trilon B 0,1N; 5 mL 

dung dịch đệm NH3 + NH4Cl (pH = 9), pha loãng bằng nước cất (khoảng 50 mL). 

Thêm 5 giọt eriocrom den T dung dịch có màu xanh. Tiến hành chuẩn độ bằng cách 

mở khoá buret, nhỏ từ từ dung dịch Zn2+ từ buret xuống eclen và lắc đều cho phản ứng 

xảy ra đều khắp trong bình. Khi dung dịch chuyển từ màu xanh sang màu đỏ vàng thì 

dừng chuẩn độ. Đọc thể tích dung dịch Zn2+ đã chuẩn độ trên buret V1 (mL). Lặp lại 

phép chuẩn độ  2  3 lần nữa rồi ghi thể tích dung dịch Zn2+ đã chuẩn độ V2, V3 

(mL) . 

6.2.3. Cách tính toán 

6.2.3.1. Tính nồng độ của dung dịch trilon B 

 Số đương lượng trilon B =
YHNacuadlg

m

22

YHNs 22 = 
186,1

mm 12  .   

 Dựa vào công thức: 
(lit)V

luongduongso
CN   Biết thể tích trilon B đã pha ta sẽ 

tính được nồng độ của dung dịch trilon B. 

 Dựa vào công thức 
1000

(A)gamluong.duongC
T

N(A)

A   sẽ tính được độ chuẩn 

của dung dịch trilon B. 

6.2.3.2. Tính nồng độ của dung dịch Ni2+ theo phương pháp trực tiếp 
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 Tính thể tích trilon B  đã dùng khi chuẩn độ với nước cứng:  

    (ml)
3

VVV
V 321

trilonB






 

 Tính nồng độ Ni2+:  Áp dụng định luật đương lượng: VA.NA= VB.NB  

 Trong đó  NA là nồng độ đương lượng của Ni2+ ; VA là thể tích dung dịch 

Ni2+  đã lấy; VB là thể tích trilon B đã chuẩn độ; NB là Nồng độ đương lượng của 

dung dịch trilon B. 

6.2.3.3. Tính nồng độ của dung dịch Ni2+ theo phương pháp chuẩn độ ngược 

 Số đương lượng  trilon B đã lấy =
1000

.NV trilonBtrilonB .   

 Tính thể tích Zn2+  đã dùng khi chuẩn độ với trilon B dư:  

    (ml)
3

VVV
V 321

Zn2






 

 Tính nồng độ trilon B dư: Áp dụng định luật đương lượng: VA.NA= VB.NB  

 Trong đó  NA là nồng độ đương lượng của dung dịch Zn2+; VA là thể tích 

Zn2+
 đã lấy chuẩn; VB .NB là số mili đương lượng trilon B dư. 

 Số đương lượng Ni2+ = 
1000

.NV TrilonBtrilonB - 
1000

.NV BB  

6.3. XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ CỦA NACl THEO PHƯƠNG PHÁP MOHR 

6.3.1. Cơ sở lí thuyết 

 Để chuẩn độ ion clorua, bromua người ta dùng dung dịch Ag+ chuẩn. 

    Ag+   +   X-      →    AgX     

 Trong phản ứng  đương lượng gam của Ag+ = M. Tại điểm tương 

đương có AgX bắt đầu kết tủa. Tuy nhiên việc quan sát kết tủa AgX bắt đầu xuất 

hiện là rất khó. Khi đó người ta dùng chất chất chỉ thị là K2CrO4. Tại điểm kết 

thúc chuẩn độ có Ag2CrO4 xuất hiện kết tủa đỏ nâu. Độ nhạy của chất chỉ thị 

phụ thuộc vào nồng độ của chất chỉ thị, pH của dung dịch, nhiệt độ,... 

 Có thể tính được nồng độ ion CrO4
2- để kết tủa Ag2CrO4 xuất hiện đúng 

điểm tương đương của phép chuẩn độ dựa vào tích số tan của các kết tủa: 

 TAgCl =  [Ag+].[Cl-] = 10-10. TAg2CrO4
 = [Ag+]2.[CrO4

2-] =  1,29.10-12. 
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 Tại điểm tương đương [Cl-] = 10-5  nên  
 

5AgCl
10

Cl

T
Ag 



   nên nồng độ của 

CrO4
2-

 phải có mặt là:  
 

2

2

CrOAg2

4 1,29.10
Ag

T
CrO 42 



  . Tuy vậy ở nồng độ này, màu 

vàng đậm của CrO4
2- sẽ cản trở việc nhận ra màu đỏ nâu của Ag2CrO4. Thực tế 

thường dùng K2CrO4 5.10-3M.  

 Để pha 1 lít dung dịch AgNO3 0,1N ta cần 0,1 đương lượng AgNO3. Khối 

lượng AgNO3 cần lấy là 0,1. MAgNO3
  = 17,0 g. Như vậy ta cân chính xác 17,0 

gam AgNO3 rồi pha thành 1 lít ta được dung dịch AgNO3 0,1N chuẩn. 

 Những điểm chú ý khi tiến hành: 

 + Khi chuẩn độ phải lắc mạnh để chống hiện tượng hấp phụ. 

 + Dùng phương pháp Mohr để xác định Cl-, Br- không dùng để xác định I- 

và SCN- vì hiện tượng hấp phụ trong hai trường hợp này ảnh hưởng rất lớn đến 

kết quả phân tích. 

 + Bao giờ cũng cho từng giọt AgNO3 từ buret vào dung dịch NaCl thì 

màu sắc của kết tủa Ag2CrO4 lúc kết thúc chuẩn độ mới thay đổi đột ngột. 

 + Chỉ chuẩn độ NaCl, NaBr bằng AgNO3 với chất chỉ thị K2CrO4 trong 

môi trường trung tính hay kiềm có pH = 6,5  10 vì trong môi trường axit không 

có kết tủa  Ag2CrO4 đỏ nâu. Nếu có môi trường axit thì phải trung hoà bằng 

NaHCO3 hay dung dịch Na2B4O7. 

 + Dung dịch nghiên cứu phải không có ion Ba2+, Pb2+, Bi3+ vì chúng tạo 

kết tủa với CrO4
2-. 

 + Các anion PO4
3-, CO3

2-, C2O4
2- cũng gây cản trở phép phân tích. 

6.3.2. Cách tiến hành 

6.3.2.1. Pha dung dịch AgNO3 chuẩn 

 Cân chính xác cốc cân trên cân phân tích ta được khối lượng là m1 g. Thêm 

một lượng AgNO3 (khoảng 4,2  4,3 g) rồi cân lại chính xác trên cân phân tích ta 

được khối lượng m2 g, cho toàn bộ khối lượng AgNO3 vào bình định mức 250mL 

qua phễu (không được để rơi ra ngoài một lượng nhỏ nào). Dùng bình tia có nước 
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cất để lấy toàn bộ các hạt nhỏ AgNO3 bám ở chén cân đưa vào bình định mức. 

Thêm khoảng 50 mL nước cất, lắc đều để AgNO3 tan hết. Thêm nước cất vào cho 

đến vạch của bình định mức. Đậy nút, lắc đều để dung dịch AgNO3  được trộn 

đều. (Lượng nước cất thêm vào được dùng để tráng các dụng cụ đã chứa AgNO3 

với mục đích để toàn bộ lượng AgNO3  đã cân được đưa vào bình định mức). 

6.3.2.2. Chuẩn độ dung dịch NaCl bằng dung dịch AgNO3 chuẩn 

 Tráng buret bằng dung dịch AgNO3 0,1 N  sau đó nạp đầy dung dịch 

AgNO3 0,1N vào buret và điều chỉnh để dung dịch AgNO3 ngang vạch số 0 trên 

buret (Chú ý không để bọt khí còn trong buret - phần dưới khoá buret). 

Dùng pipet (loại 10 mL)  lấy chính xác 10 mL NaCl cho vào eclen, thêm 2-3 giọt 

K2CrO4 5%. Tiến hành chuẩn độ bằng cách mở khoá buret, nhỏ từ từ dung dịch 

AgNO3 từ buret xuống eclen và lắc đều cho phản ứng xảy ra đều khắp trong bình. Khi 

dung dịch xuất hiện kết tủa màu đỏ nâu thì dừng chuẩn độ. Đọc thể tích dung dịch 

AgNO3 đã chuẩn độ trên buret V1 (mL). Lặp lại phép chuẩn độ 2  3 lần nữa rồi 

ghi thể tích dung dịch AgNO3 đã chuẩn độ V2, V3 (mL). 

6.3.3. Cách tính toán 

6.3.3.1. Tính nồng độ của dung dịch AgNO3  

 Số đương lượng AgNO3 =
3

AgNO

AgNOcuadlg

m
3 = 

170

mm 12  . Dựa vào công thức: 

(lit)V

luongduongso
CN  , biết thể tích AgNO3 đã pha ta sẽ tính được nồng độ của 

dung dịch AgNO3. Dựa vào công thức 
1000

(A)gamluong.duongC
T

N(A)

A   sẽ tính 

được độ chuẩn của dung dịch AgNO3. 

6.3.3.2. Tính nồng độ của dung dịch NaCl 

 Tính thể tích AgNO3  đã dùng khi chuẩn độ với dung dịch NaCl:  

    (ml)
3

VVV
V 321

trilonB






 

 Tính nồng độ NaCl: Áp dụng định luật đương lượng: VA.NA= VB.NB  
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 Trong đó  NA là nồng độ đương lượng của NaCl ; VA là thể tích dung dịch 

NaCl  đã lấy; VB là thể tích AgNO3 đã chuẩn độ; NB là Nồng độ đương lượng 

của dung dịch AgNO3. 



 
 

Phân tích định lượng                         198                           Học liệu Elearning ĐHSPTN 

 

ĐÁP ÁN 

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG 

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 

1. Trả lời 

* Đối tượng: Xác định hàm lượng của các nguyên tố, ion có trong hợp chất hay trong 

mẫu nghiên cứu. 

* Nhiệm vụ: Hoá học phân tích định lượng xác định hàm lượng các nguyên tố, ion có 

trong các hợp chất, các chất. 

* Phân loại các phương pháp trong PTĐL: 

+ Phương pháp vật lý 

+ Phương pháp hóa học 

2. Trả lời 

* Các cách biểu diễn và đánh giá kết quả phân tích định lượng là: 

+ Biểu diễn hóa học: thông thường là biểu diễn cấu tử phân tích... 

+ Biểu diễn số học. 

+ Biểu diễn nồng độ: nồng độ phần trăm (C%); nồng độ moL/L (CM); nồng độ đương 

lượng (N); độ chuẩn của một chất; các loại sai số... 

3. Trả lời 

* Các dụng cụ đo trọng lượng bao gồm: Cân kỹ thuật; cân phân tích thường; cân phân 

tích dùng điện và cân điện tử (chú ý: trước khi dùng cân phải kiểm tra cân). 

* Các dụng cụ đo thể tích bao gồm: Pi pét (ống hút), Buret (ống chuẩn độ), bình định 

mức được làm bằng thuỷ tinh với các loại to nhỏ khác nhau tuỳ theo yêu cầu. Các 

dụng cụ này không được sấy  ở nhiệt độ cao. 

Trước khi dùng các dụng cụ đo thể tích cần phải kiểm tra lại. 

4. Trả lời 

Những nội dung trong chương 1 liên quan tới chương trình THPT bao gồm: 

+ Cách pha chế nồng độ dung dịch của một chất 

+ Quy tắc đường chéo xác định nồng độ hoặc số moL của một chất còn lại. 

+ Tính pH của dung dịch (chương 1: hóa học lớp 11) 

5. Trả lời 

Áp dụng định luật đương lượng:  
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6. Trả lời 
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7. Trả lời 

Dựa vào phương trình phản ứng: 

   6 FeSO4  + K2Cr2O7 + 7 H2SO4   3 Fe2(SO4)3  +  Cr2(SO4)3 + 7 H2O + K2SO4 
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8. Trả lời 

H2C2O4    +   2NaOH        Na2C2O4   +   2H2O 

Đ(NaOH) = 40 . Đ(H2C2O4) = 126/2 = 63. 

Theo quy tắc đương lượng số ĐLG của H2C2O4 tham gia phản ứng là 0,1590/63 = số 

ĐLG của NaOH có trong 24,6 mL = 0,0025238. 


6,24

10.0025238,0 3

)(NaOHNC

; 
00413,0

6,24

40.0025238,0

10

.

3

)(





NaOHNaOHN

NaOH

C
T

 

9. Trả lời 

Theo quy tắc đường chéo:   98  26 

26 

0  72 



 
 

Phân tích định lượng                         200                           Học liệu Elearning ĐHSPTN 

 

Vậy  
72
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2

42 %98
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m
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1
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Thể tích nước cần lấy để pha 100 mL dung dịch H2SO498%  

507
2,14

72.100.

42

242

2


SOH

OHSOH

OH
m

mV
V mL 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

1. C 2. A  3. B 4. A 5. C 6. A 7. B 8. D 
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CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TRỌNG LƯỢNG 

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 

1. Trả lời 

- Dạng kết tủa:  

+ Kết tủa phải có tích số tan nhỏ (thực tế không tan, kết tủa ở điều kiện tối ưu 

về pH, t0, lượng dư thuốc thử). 

+ Kết tủa phải có độ tinh khiết cao hoặc chứa tạp chất có thể đuổi dễ dàng khi 

sấy hoặc nung (khi kết tủa không hấp phụ cộng kết và nội hấp các tạp chất). 

+ Kết tủa dễ chuyển sang dạng cân khi sấy hoặc nung, dễ lọc, dễ rửa. 

+ Kết tủa không bị hấp phụ, hấp thụ (nước, CO2), không bị phân hủy bởi ánh 

sáng để không ảnh hưởng đến kết quả phân tích. 

- Dạng cân: 

+ Công thức xác định và thành phần không đổi. 

+ Bền khi tiến hành các thao tác phân tích. 

+ Hàm lượng nguyên tố cần tìm càng nhỏ càng tốt (KL mol PT của dạng cân 

càng lớn hơn KL mol PT của dạng cần xác định càng tốt). 

2. Trả lời 

* Các nguyên tắc lưạ chọn điều kiện làm kết tủa là: 

+ Không nên lấy lượng chất làm kết tủa quá bé hoặc quá lớn. 

+ Chất làm kết tủa được lựa chọn sao cho có độ tan bé nhất, có tính chọn lọc 

+ Đối với các kết tủa có độ tan tăng theo nhiệt độ thì trước khi lọc phải làm 

nguội và rửa bằng nước nguội. 

3. Trả lời 

- Các điều kiện cần và đủ để làm kết tủa một chất bao gồm: 

 + Chất làm kết tủa được lựa chọn có độ tan bé nhất, có tính chọn lọc. 

 + Chất kết tủa phải kết tủa hoàn toàn. 

- Chất được coi là kết tủa hoàn toàn khi: cho dư lượng chất làm kết tủa mà không xuất 

hiện thêm kết tủa. 

4. Trả lời 

Ví dụ về dạng cân, dạng kết tủa: 
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Dạng kết tủa Dạng cân Dạng kết tủa Dạng cân 

BaSO4 BaSO4 MgNH4PO4 Mg2P2O7 

Fe(OH)3 Fe2O3 BaCrO4 BaCrO4 

Al(OH)3 Al2O3 Cr2O3 Cr2O3 

5. Trả lời 

Ptpư: NaCl + AgNO3   AgCl↓ + NaNO3 

Tọa độ cực đại: m(g)/NaCl = 0,5g/AgCl 

 Lượng cân cần lấy: a = 0,5.58,4427.100/(143,321.80) = 0,2549 gam 

6. Trả lời 

Số mol Fe có trong quặng là:  3,757.10-3 mol 

CNH3 = 4,5.1000/(100.NH3/0,98) = 44,1/17,03 = 2,589M 

Fe3+     +     3NH3   +     3H2O        Fe(OH)3    +     3NH4
+ 

no  3,757.10-3      0,002589V 

Tọa độ cực đại: 3,757.10-3 = 0,002589V/3   V = 4,353 

Thể tích thuốc thử cần dùng: V.110/100 = 4,788 mL 

7. Trả lời 

2Fe3+     2Fe(OH)3    Fe2O3 

Tọa độ cực đại: 0,5150.a/(2.100.55,85) = 0,2505/159,69 

 a% = 34,02% 

8. Trả lời 

P2O5  2MgNH4PO4  Mg2P2O7 

Tọa độ cực đại: m(g)/P2O5 = 0,2208/Mg2P2O7 

 m = 0,1408 gam  %P2O5 = 33,68% 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

1. C 2. A  3. B 4. C 5. A 6. B 7. C 8. C 9. B 10. C 
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CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỂ TÍCH 

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 

1. Trả lời 

* Các định nghĩa và khái niệm cơ bản trong PTTT là: 

+ Dung dịch chuẩn: là dung dịch thuốc thử đã biết nồng độ chính xác. 

+ Sự chuẩn độ: trong phương trình chuẩn độ (R + M  Q +X) có sự thêm từ từ dung 

dịch chuẩn R bằng buret vào dung dịch chất định phân. 

+ Điểm tương đương: là thời điểm đã thêm lượng chất R vừa đủ tác dụng với toàn bộ 

chất M. 

+ Điểm cuối: là thời điểm tại đó kết thúc quá trình chuẩn độ. 

+ Chất chỉ thị: là chất hóa học dùng để nhận biết điểm tương đương có thể dùng những 

chất gây ra những hiện tượng quan sát được (màu, kết tủa) xảy ra ở điểm đó 

2. Trả lời 

* Các yêu cầu đối với các phản ứng dùng trong PTTT là: 

+ Tốc độ phản ứng phải đủ lớn, hằng số của phản ứng thuận phải đủ lớn. Đối 

với các phản ứng chậm, cần làm tăng tốc độ phản ứng bằng đun nóng hoặc xúc tác. 

+ Phải xác định được điểm tương đương (dùng chất chỉ thị hoặc không). 

+ Chất định phân cần phản ứng hoàn toàn với thuốc thử theo PTHH xảy ra theo 

đúng hệ số hợp thức của phương trình phản ứng, phản ứng phải chọn lọc và các phản 

ứng phụ không gây trở ngại cho tính toán kết quả phân tích. 

+ Trong dung dịch không có mặt chất gây trở ngại cho phản ứng chính. 

3. Trả lời 

* Cơ sở phân loại các phương pháp PTTT dựa vào loại phản ứng bao gồm: 

 + Phương pháp trung hòa. 

 + Phương pháp oxihóa – khử (phương pháp pemanganat; phương pháp cromat; 

phương pháp iot; phương pháp bromat...) 

 + Phương pháp kết tủa. 

 + Phương pháp tạo phức. 

4. Trả lời 

* Các công thức tính pH của các loại dung dịch là: 

+ Dung dịch axit mạnh: [H+] = Caxit    pH = -lgCaxit 
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+ Dung dịch bazơ mạnh: [OH-]=Cbazơ  pOH=-lgCbazơ hay pH=14+lgCbazơ 

+ Dung dịch axit yếu:  
1 1 1

lg lg
2 2 2

a a a apH pK C pK C     

+ Dung dịch bazơ yếu: bazobazo CpKpH lg
2

1

2

1
14   

+ Dung dịch axit yếu và muối của nó: 
muoi

a

a
C

C
pKpH lg  

+ Dung dịch bazơ yếu và muối của nó: 14 lg bazo
bazo

muoi

C
pH pK

C
    

+ Dung dịch muối trung tính và muối axit. 
inhmuoitrungt

muoiaxit

axit
C

C
pKpH lg  

+ Dung dịch 2 muối axit: 
honmuoiitaxit

nmuoiaxitho

axit
C

C
pKpH lg  

+ Dung dịch tạo bởi bazơ yếu và axit mạnh. muoibazo CpKpH lg
2

1

2

1
7   

+ Dung dịch tạo bởi axit yếu và bazơ mạnh: muoiaxit CpKpH lg
2

1

2

1
7   

+ Dung dịch tạo bởi axit yếu và bazơ yếu: ax

1 1
7

2 2
it bazopH pK pK    

5. Trả lời 

Ta có:  C2O4
2-    2CO2 + 2e  

Nên  Đ = M/2 = 126/2 = 63. Áp dụng công thức: CN = a/(Đ.V)  a = 0,788 gam 

6. Trả lời 

CN = 0,1206N; mNaOH = 0,09648 g 

7. Trả lời 

Số mili đương lượng gam Na2CO3 = 0,2275.1000/53 bằng số mili đương lượng gam 

HCl = CN . VHCl.  CN (HCl) = 0,1919N 

8. Trả lời 

Tính theo định luật hợp thức: 

Phương trình chuẩn độ:  AgNO3    +  NaCl   AgCl  +  NaNO3 

no (mmol)   25.0,1248 20.CM 

    20.CM/1 (tính đối với NaCl vì có tọa độ pư bé nhất) 

AgNO3  + NH4SCN      AgSCN  +   NH4NO3 
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No (mmol) 25.0,1248-20.CNaCl 0,0875.11,54 

        25.0,1248-20.CNaCl 0,0875.11,54 

ĐLHT: (25.0,1248-20.CNaCl) = 0,0875.11,54   CNaCl = 0,1055M 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

1. B 2. A  3. C 4. D 5. A 6. C 7. B 8. A 9. A 10. C  11. A  12. D   

13. C  14. A  15. B    16. D     17.D 
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CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ AXIT - BAZƠ 

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 

1. Trả lời 

* Cơ sở của phương pháp axit – bazơ (trung hoà): là dựa vào khả năng phản ứng của 

những chất có tính chất axit với những chất có tính chất bazơ. 

Các axit thường dùng: HCl, H2C2O4.2H2O, H2C4H4O6.2H2O… 

Các bazơ thường dùng là NaOH, KOH, Na2B4O7.10H2O… 

Các chất gốc thường dùng xác định các axit là Na2B4O7.10H2O hoặc 

Na2CO3.10H2O. 

Các chất gốc thường dùng xác định các bazơ là H2C2O4.2H2O hoặc 

H2C4H4O6.2H2O. 

Điểm tương đương là điểm tại đó chất chuẩn tác dụng vừa đủ với chất cần 

chuẩn theo phương trình phản ứng. 

Trị số pH tại điểm tương đương phụ thuộc vào bản chất của các chất tham gia 

phản ứng và nồng độ của chúng. 

2. Trả lời 

* Dung môi và thang pH:  

Trong dung dịch loãng với dung môi là nước, ở 250C, luôn có tích nồng độ: 

[H+].[OH-] = 10-14 hay pH + pOH = 14, với pH = -lg[H+] và pOH = -lg[OH-]. Thang 

pH có giá trị từ 0 đến 14. 

3. Trả lời 

* Chất chỉ thị: chất chỉ thị trong phương pháp trung hoà là những axit hoặc bazơ 

yếu. Nếu là axit thì ký hiệu là HInd, nếu là bazơ ký hiệu là IndOH. 

* Trong phương pháp trung hoà, do không có dấu hiệu báo cho ta biết điểm kết 

thúc chuẩn độ vì vậy cần phải dùng chất chỉ thị. Chất chỉ thị thường dùng là các axit 

yếu hoặc bazơ yếu. 

Có 4 chất chỉ thị thường dùng trong phương pháp trung hoà đó là: 

Phenolphtalein  có pT = 9 Ký hiệu   Chất chỉ thị axit. 

Quỳ có pT = 7   Ký hiệu Q  Chất chỉ thị axit. 

Metyl đỏ có pT = 5,5  Ký hiệu M2  Chất chỉ thị bazơ. 

Metyl da cam có pT = 4,0 Ký hiệu M1  Chất chỉ thị bazơ. 
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pT là chỉ số chỉ thị. 

4. Trả lời 

* Đặc điểm của thuyết ion: Thuyết này được sử dụng trong một thời gian dài để 

giải thích sự biến đổi màu của các chất chỉ thị nhưng sau đó người ta tổng hợp được 

một số chất chỉ thị hữu cơ khác và thấy rằng thuyết này không giaỉ thích nổi nguyên 

nhân sự thay đổi màu của các chất chỉ thị đó. 

* Thuyết sinh màu: Các chất chỉ thị dùng trong phương pháp trung hoà là những 

axit và bazơ hữu cơ yếu mà trong phân tử của nó có những nhóm mang màu (có nối 

đôi hoặc nối ba trong phân tử). Sở dĩ có sự thay đổi màu là do có sự thay đổi cấu tạo 

trong phân tử của chất chỉ thị đó. 

* Thuyết ion sinh màu: Thuyết ion sinh màu cho rằng các chất chỉ thị trong 

phương pháp trung hoà là các axit hoặc bazơ yếu chúng có sự thay đổi màu sắc trong 

các môi trường axit hoặc bazơ là do có sự thay đổi cấu tạo nội tại bên trong phân tử 

của chất chỉ thị kèm với sự phân ly thành ion. 

5. Trả lời 

* Khoảng đổi màu của chất chỉ thị: 

Chất chỉ thị thay đổi màu trong dung dịch axit hay dung dịch bazơ thì không 

phụ thuộc vào bản chất của chất chỉ thị mà nó chỉ phụ thuộc vào pH cuủa dung dịch. 

Người ta gọi chất chỉ thị trong phương pháp trung hoà là chất chỉ thị axit. 

pH = pKBiểu kiến – lg
 
 Bazo

Axit
    (1) 

pH = pKbiểu kiến  1     (2) 

Công thức (1) là công thức biểu diễn  sự thay đổi màu của chất chỉ thị. 

Công thức (2) là biểu thức điều kiện biến đổi màu của chất chỉ thị. 

* Chỉ số chuẩn độ của chất chỉ thị: 

pT:  được gọi là chỉ số chuẩn độ của chất chỉ thị. 

pT = pHKết thúc chuẩn độ =  4  5,5  7  9 

 Chất chỉ thị:        metyl da cam    Metyl đỏ        Quỳ     Phenolphtalein 

6. Trả lời 

* Các bước xây dựng đường cong chuẩn độ: 

+ Viết ptpứ xảy ra trong phép chuẩn độ, nhận xét định tính Đ, pHTĐ. 
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+ Xác định CT tính pH cho: Trước ĐTĐ; Tại ĐTĐ; Sau ĐTĐ. Lập bảng mối 

quan hệ giữa pH và lượng axit hay lượng bazơ tại điểm đó. 

+ Vẽ đường cong CĐ. 

+ Nhận xét, chọn chất chỉ thị đúng cho phép chuẩn độ. 

- Dạng đường cong chuẩn độ. 

- Bước nhảy pH (rộng hay hẹp, bao nhiêu đơn vị pH) 

- Giá trị pHTĐ là bao nhiêu. 

+ Lựa chọn chất chỉ thị theo nguyên tắc sau: Chọn chất chỉ thị nào có pT nằm 

trong khoảng bước nhảy pH. 

7. Trả lời 

Bước 1: Phương trình phản ứng chuẩn độ (đơn axit yếu bằng bazo mạnh) 

HNO2 + NaOH  NaNO2 + H2O 

Bước 2: Tính các giá trị pH 

* Trước ĐTĐ (dư HNO2 và NaNO2) 

HNO2      H+   +   NO2
- 

NaNO2  Na+ + NO2
- 

  
Muoi

axit

axit
C

C
KH  ;  pH = -lgKa - lg

m

a

C

C
 =pKa - lg

m

a

C

C
. 

* Tại ĐTĐ dung dịch gồm NaNO2 và H2O: 

pH = 7 + 
2

1
pKaxit + 

2

1
lgCMuối 

* Sau ĐTĐ (dư NaOH) 

NaOH      Na+   +   OH- 

pOH = -lg[OH-] = -lg[NaOHl];  pH= 14-pOH; và ][
.. 000  OH

V

VC

V

VC
C

dd

du

dd

BD

NaOH
 

 Từ các công thức trên qua tính toán ta thu được bảng số liệu sau: 

VNaOHcho vào 90 99 99,9 100 100,1 101 110 

VHNO2 dư 10 1 0,1 0    

VNaOH dư    0 0,1 1 10 
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p 0,9 0,99 0,999 1 1,001 1,01 1,1 

pH 5,5 6,5 7,5 8,25 10 11 12 

Khi dư 10 mL axit   pH10 =pKa - lg
m

a

C

C
 = 3,5 - lg

1000

10
 = 5,5 

Khi dư 1 mL axit   pH1 =pKa - lg
m

a

C

C
 = 3,5 - lg

1000

1
 = 6,5 

Tại ĐTĐ  pH0 = 7 + 
2

1
pKa + 

2

1
lgCMuối = 7 + 1,75 – 0,5=8,25 

Bước 3: Vẽ đường cong chuẩn độ 

Bước 4: Nhận xét: 

Bước nhảy pH từ 7,5 đến 10 là 2,5 đơn vị pH…  chọn chất chỉ thị  có  

pT = 9 vì chất chỉ thị này có pT nằm trong khoảng bước nhảy pH. 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

1. B 2. B  3. A 4. D 5. C 6. A 7. D 8. B 9. B 10. C    11. D 
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CHƯƠNG 5: PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ TẠO PHỨC 

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 

1. Trả lời 

* Bản chất của phép chuẩn độ tạo phức: 

Trong phân tích thể tích một số phản ứng tạo phức được sử dụng để định lượng 

các ion kim loại hoặc các chất tạo phức. Phương pháp tạo phức dựa trên phản ứng tạo 

phức của các chất. 

* Các loại phối tử thường dùng: 

Thuốc thử hữu cơ thường dùng nhất là axit amionopolicacboxylic và phương 

pháp này gọi là phương pháp chuẩn độ complexon. Trong đó  hay dùng là axit 

etylendiamintetraxetic (EDTA) hoặc Na2EDTA. 

2. Trả lời 

Cách xây dựng đường chuẩn trong phương pháp chuẩn độ tạo phức: 

* Các bước xây dựng đường cong chuẩn độ: 

+ Viết ptpứ xảy ra trong phép chuẩn độ, nhận xét định tính Đ, pHTĐ. 

+ Xác định CT tính pH cho: Trước ĐTĐ; Tại ĐTĐ; Sau ĐTĐ. Lập bảng. 

+ Vẽ đường cong CĐ. 

+ Nhận xét, chọn chất chỉ thị đúng cho phép chuẩn độ. 

- Dạng đường cong chuẩn độ. 

- Bước nhảy 

- Giá trị pHTĐ là bao nhiêu. 

+ Lựa chọn chất chỉ thị phù hợp. 

3. Trả lời 

* Các chất chỉ thị thường dùng trong chuẩn độ Complexon: 

+ Các chất chỉ thị màu kim loại: eriocromden T (Etoo), murexit, xylen da cam, 

tiron, axit sunfosalixilic… 

* Phân loại các chất chỉ thị 

+ Các thuốc nhuộm triphenylmetan: xylen da cam, metalphtalein, 

timolphtalexon,…  phức kim loại – chỉ thị có màu đỏ. 

+ Các thuốc nhuộm azo: eriocromden T, asenazo I, 4 – (2 – piridinazo) – 

rezoxin (PAR), 1 – (2 – piridinazo) – 2 – naphtol (PAN). . .  
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+ Các chất chỉ thị khác: alizarin S, murexit. . . 

* Sự chuyển màu và độ nhạy của các chất chỉ thị kim loại 

Phản ứng tạo phức complexonat kim loại xảy ra hoàn toàn; màu của CCT và 

của phức khác nhau dễ phân biệt; sự đổi màu của CCT xảy ra gần điểm tương đương. 

Khoảng đổi màu của CCT màu kim loại là khoảng pH trong đó có thể nhận ra sự biến 

đổi àu của CCT. 

Độ nhạy của các chất chỉ thị phụ thuộc vào độ bền của phức giữa ion kim loại 

với chất chỉ thị cungx như với thuốc thử. 

4. Trả lời 

* Chuẩn độ trực tiếp: 

Trong phương pháp này người ta điều chỉnh pH thích hợp của dung dịch chuẩn 

độ bằng một hệ đệm, thêm chất chỉ thị và sau đó thêm từ từ dung dịch chuẩn 

complexon III vào dung dịch chuẩn độ cho đến khi đổi màu của chất chỉ thị. 

Để phép chuẩn độ đạt độ chính xác cao nhất nên chọn chất chỉ thị có  

lgM-In càng gần với pM tại điểm tương đương càng tốt.  

Ví dụ chuẩn độ Mg2+ với pH = 10, chất chỉ thị crom xanh đen. 

+ Pư chuẩn độ: Mg2+ + Y4-   MgY2- 

+ Phản ứng với chỉ thị: 

 + Mg2+ được chứa trong bình Eclen 

  MgIn + Y4-   MgY2-  + In 

  (hồng)   (xanh) 

 + Mg2+ được chứa trên buret 

  In + Mg    MgIn 

  (xanh)  (hồng) 

 + Ca2+ cũng tạo phức với EDTA ở pH = 10, không được phép có mặt Ca2+ khi chuẩn 

độ Mg2+. 

* Chuẩn độ gián tiếp: 

Nếu chất phân tích không tham gia phản ứng trực tiếp với EDTA thì có thể 

chuẩn độ gián tiếp. Ví dụ có thể xác định ion sunfat bằng cách cho vào dung dịch phân 

tích một lượng chính xác dư Ba2+ sau đó chuẩn xác định Ba2+ còn dư từ đó tính được 

nồng độ ion sunfat. 
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CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

1. B 2. C  3. B 4. A 5. C 6. B 7. A 8. D 9. B 10. B     11. C 

12. A    13. B 
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CHƯƠNG 6: PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ KẾT TỦA 

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 

1. Trả lời 

* Điều kiện để tiến hành phương pháp chuẩn độ kết tủa: 

+ Chất kết tủa được tạo thành phải thực tế không tan, phản ứng hoàn toàn theo 

một hệ số tỷ lệ nhất định.  

+ Tốc độ hình thành kết tủa phải lớn, không có hiện tượng quá bão hòa. 

+ Phản ứng chọn lọc, hiện tượng cộng kết không được ảnh hưởng đáng kể đến 

kết quả chuẩn độ. 

+ Phải có khả năng xác định điểm tương đương bằng CCT thích hợp. 

Nếu dùng AgNO3 để chuẩn độ X-, SCN-… gọi là phương pháp đo bạc. 

Nếu dùng Hg2+ để xác định X- gọi là phương pháp đo thuỷ ngân. 

2. Trả lời 

Cách xây dựng đường chuẩn trong phương pháp chuẩn độ tạo phức: 

Bước 1: Viết phương trình chuẩn độ. 

Bước 2: Biểu diễn mối quan hệ giữa chỉ số nồng độ vào lượng chất làm kết tủa 

và chất tạo kết tủa bằng cách áp dụng quy tắc tích số tan và lượng chất kết tủa và chất 

làm kết tủa còn lại trong dung dịch tại điểm đó để tính. 

+ Tính lượng chất kết tủa, chất làm kết tủa trước ĐTĐ, tại ĐTĐ và sau ĐTĐ. 

+ Lập bảng. 

Bước 3: Vẽ đường cong chuẩn độ. 

Bước 4: Nhận xét. 

3. Trả lời 

* Cơ sở các phương pháp xác định điểm cuối chuẩn độ trong phương pháp đo bạc: 

+ Phương pháp Morh dùng K2Cr2O7 hoặc K2CrO4 tạo kết tủa đỏ nâu với Ag+ 

tại điểm cuối chuẩn độ. 

Trong phương pháp đo bạc nếu chọn chất chỉ thị là K2Cr2O7 hoặc  K2CrO4. 

(AgCl kết tủa trắng với TAgCl = 10-10 còn Ag2CrO4 kết tủa màu đỏ nâu với TAg2CrO4 = 

2.10-12) thì khi đó sẽ rất dễ xác định điểm tương đương. 

+ Phương pháp Vonharl dùng chất chỉ thị Fe3+ tạo kết tủa đỏ máu với SCN- tại 

điểm cuối chuẩn độ 
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Dựa vào phản ứng   Ag+  +  SCN-   AgSCN  

Dựng ion Fe3+ làm chất chỉ thị, tại điểm cuối chuẩn độ có sự xuất hiện màu đỏ 

máu của phức FeSCN2+ ( = 103,03). 

Chất chỉ thị thường dùng là phèn sắt (III): Fe(NH4)(SO4)2.12H2O tương ứng với 

nồng độ 1 mol/L. Khi chuẩn độ thường dùng 1–2 mL cho 100 mL dung dịch chuẩn độ. 

Tính toán tương tự như phương pháp Morh ta được điều kiện để có phản ứng 

màu xuất hiện là [SCN-]  9.10-7.  

Ưu điểm của phương pháp này là có thể chuẩn độ trong môi trường axit, điều 

không thể đối với phương pháp Morh. 

+ Phương pháp Fajans 

Nguyên tắc của phương pháp này là dựa trên tính chất của một loại chất khi bị 

hấp phụ trên kết tủa thì bị biến dạng rất nhiều, nên màu thay đổi. Ví dụ như, 

Fluoretexein bị hấp phụ ở dạng anion trên kết tủa tích điện dương và Rodamin B bị 

hấp phụ ở dạng cation trên kết tủa tích điện âm.  

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

1. B 2. C  3. D 4. A 5. C 6. B 7. D 8. C 9. B 10. A 

11. B  12. A  13. C 
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CHƯƠNG 7: PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ OXIHÓA - KHỬ 

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 

1. Trả lời 

* Cơ sở lý thuyết của phương pháp chuẩn độ oxihóa – khử: 

Phản ứng xảy ra trong quá trình chuẩn độ của phương pháp oxi hoá – khử là các 

phản ứng oxi hoá – khử (phản ứng trao đổi electron). Trong các phản ứng này chất oxi 

hoá nhận electron và bị khử, ngược lại các chất khử nhường electron và bị oxi hoá. 

Các chất oxi hoá và khử khác nhau về cường độ, ví dụ các chất oxi hoá mạnh thì khả 

năng nhận electron là lớn còn các chất oxi hoá yếu thì khả năng nhận electron yếu hơn. 

Tổng quát:  n1Oxh2 + n2Kh1  n1Kh2 + n2Oxh1  (a) 

Kh1  Oxh1 + n1e   (b); Oxh2 + n2e  Kh2  (c);  

Phản ứng (a) phải thỏa mãn các yêu cầu của phản ứng dùng trong phân tích thể 

tích. 

Giống như các phương pháp trung hòa, tạo phức và kết tủa, phương pháp oxi 

hóa khử cũng cần dùng CCT để xác định điểm cuối. 

2. Trả lời 

* Thế oxi hóa – khử: là đại lượng đặc trưng cho độ mạnh hay yếu của các dạng oxi hoá 

hay dạng khử của cặp oxi hoá – khử. 

Điều kiện chuẩn : P = 1atm, t0 = 250 C, a = [H+] = 1, P(H2)  = 1. 

Thế oxi hoá khử được xác định bằng cách thiết lập pin Ganvani. 

Thế oxi hoá – khử của một cặp oxi hoá – khử càng lớn thì dạng oxi hoá của nó 

càng có khả năng oxi hoá mạnh và dạng khử càng có khả năng khử yếu. 

Để tính thế oxi hoá – khử trong những điều kiện bất kỳ phải áp dụng phương 

trình Nessnt. 

 
 KHU

OXH

n
EE

KHu
OXH

KHu
OXH lg

0592,00   

*  Chiều của phản ứng oxi hoá – khử là chiều chất oxi hoá mạnh + chất khử mạnh cho 

ta chất oxi hoá và chất khử yếu hơn. Nếu trong dung dịch tồn tại nhiều cặp oxi hoá – 

khử thì phản ứng sẽ xảy ra ưu tiên theo hướng chất oxi hoá mạnh nhất phản ứng với 

chất khử mạnh nhất. 

3. Trả lời 
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* Hằng số cân bằng của phản ứng oxi hoá - khử: là đại lượng đánh giá mức độ mạnh 

hoặc yếu của một phản ứng thuận nghịch. 

* Xây dựng công thức tính hằng số cân bằng của phản ứng oxi hoá - khử: 

Xét phản ứng oxi hoá – khử:  OXH1  +  KHU2      KHU1   +   OXH2 

  
  21

12

.

.

KHUOXH

KHUOXH
KK CBKHUOXH 

 

Mà: 
 
 1

10

11 lg
0592,0

KHU

OXH

n
EE   và 

 
 2

20

22 lg
0592,0

KHU

OXH

n
EE   

Khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng thì E1 = E2 
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0
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4. Trả lời 

* Đường chuẩn độ trong phương pháp chuẩn độ oxi hóa – khử: là đường cong biểu 

diễn sự thay đổi nồng độ theo thời gian của các chất tham gia phản ứng giảm dần và 

nồng độ sản phẩm tăng dần, đến một lúc nào đó phản ứng đạt trạng thái cân bằng. 

Điểm tại đó đạt trạng thái cân bằng là điểm tương đương. 

* Cách xây dựng đường chuẩn độ trong phương pháp chuẩn độ oxi hóa – khử: 

+ Xác định các giá trị thế oxi hoá – khử tại 5 điểm: trước điểm tương đương, điểm 

tương đương và sau điểm tương đương. 

+ Biểu diễn các giá trị thế trên hệ trục toạ độ: Trục tung biểu diễn giá trị thế, trục 

hoành biểu diễn các giá trị nồng độ chất oxi hoá, chất khử. 

5. Trả lời 

Bên cạnh đó có những chất chỉ thị mà sự biến đổi màu của chúng không phụ 

thuộc vào tính chất riêng của chất oxi hoá hoặc chất khử khi chúng tác dụng với nhau 

trong quá trình chuẩn độ mà nó chỉ phụ thuộc vào thế oxi hoá – khử của dung dịch 

chuẩn độ, những chất chỉ thị đó được gọi là chất chỉ thị oxi hoá – khử. 

Ví dụ: Điphenylamin (C6H5-NH-C6H5) là thuốc thử của ion NO3
- trong phân 

tích định tính. 
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 Chất chỉ thị oxi hoá là những chất có khả năng bị oxi hoá hoặc bị khử một cách 

thuận nghịch và màu của dạng oxi hoá khác màu của dạng khử. 

 Vùng biến đổi màu của chất chỉ thị khi nồng độ dạng oxi hoá lớn hơn nồng độ 

dạng khử 10 lần hoặc ngược lại là:  

 E = E0  
n

0592,0
 

Quy tắc chọn chất chỉ thị trong phương pháp oxi hoá – khử. 

Trong một phép chuẩn độ chất oxi hoá – khử thì có thể chọn những chất chỉ thị 

nào có khoảng đổi màu nằm trong khoảng bước nhảy thế. 

Các chất chỉ thị oxi hoá – khử thường dùng: 

Chất chỉ thị Màu E0 khi 

[H+] = 1 Ind(OXH) Ind(KHU) 

Đỏ trung tính Đỏ Không màu + 0,28 

Metylen Xanh da trời Không màu + 0,36 

Điphenylamin Tím xanh Không màu + 0,76 

 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

1. B  2. A   3. A  4. B  5. C  6. D   

7. D  8. D  9. B  10. A 
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THUẬT NGỮ 

Đương lượng 

chỉ lượng chất tương đương hóa học với 1 

mol (nguyên tử hoặc ion) hidro. 

Đương lượng gam 

là số gam của 1 đương lượng chất và kí 

hiệu là Đ. 

Nồng độ đương lượng 

là số đương lượng chất tan trong 1 lít 

dung dịch (hoặc số mili đương lượng 

trong 1 mL dung dịch), kí hiệu là N. 

Độ chuẩn của một chất 

là số gam của chất đó có trong 1 mL dung 

dịch, kí hiệu là T. 

Axit 

là những chất cho prton 

Bazơ 

là những chất nhận proton 

Đơn axit yếu 

là những axit chỉ phân ly cho 1 proton 

Đa axit yếu 

là những axit có thể phân ly cho 1 hay 

Tọa độ phản ứng 

khi phản ứng hóa học xảy ra hoàn toàn 

thì tỉ số giữa độ biến đổi số mol (hoặc 

độ biến đổi nồng độ) của mỗi chất phản 

ứng với hệ số hợp thức tương ứng. 

Tọa độ cực đại 

khi phản ứng dừng lại với lượng của cấu 

tử i bằng 0 và đạt giá trị bé nhất trong 

các giá trị  

Dạng kết tủa 

là dạng hợp chất tạo thành khi cho thuốc 

thử làm kết tủa phản ứng với cấu tử xác 

định. 

Dạng cân 

là hợp chất mà ta đo trực tiếp khối lượng 

của nó để tính kết quả phân tích. 

Chất chỉ thị 

là chất thay đổi tín hiệu khi chuẩn độ. 

Chuẩn độ thế 

khi chất cần chuẩn A phản ứng với 1 

thuốc thử thích hợp lấy dư để tạo ra sản 

phẩm B. Chuẩn độ B bằng 1 chất chuẩn 

C thích hợp. Trong trường hợp này A 
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nhiều proton 

Đơn bazơ yếu 

là những bazơ chỉ có khả năng nhận được 

1 proton 

Đa bazơ yếu 

là những bazơ có khả năng nhận 1 hay 

nhiều proton 

Phản ứng axit – bazơ 

là những phản ứng trong đó có sự trao đổi 

proton 

Chuẩn độ 

là quá trình dùng chất chuẩn để xác định 

chất cần phân tích theo một phương pháp 

xác định. 

Đường chuẩn độ 

là đường biểu diễn sự thay đổi của một 

đại lượng đặc trưng của từng phương 

pháp (pH, V,...) theo lượng chất cần phân 

tích (p) đã phản ứng. 

Phản ứng kết tủa 

là phản ứng tạo thành chất rắn từ các chất 

tan trong dung dịch. 

Phương pháp đo bạc 

được thế bằng B. 

Chuẩn độ ngược 

khi cho dung dịch thuốc thử B (lấy 

chính xác và dư) vào dung dịch A. Sau 

đó chuẩn độ lượng dư của B bằng chất 

chuẩn C. 

Phức chất 

là loại hợp chất sinh ra do ion hoặc 

nguyên tử đơn (thường là ion kim loại), 

gọi là ion trung tâm, hóa hợp với phân 

tử hoặc ion khác, gọi là phối tử. Trong 

dung dịch, ion trung tâm, phối tử và 

phức chất đều có khả năng tồn tại riêng 

rẽ. 

Ion trung tâm (ký hiệu là M) 

trong ion phức có một ion kim loại đơn 

hoặc một ion phức tạp như VO2
+… 

Phối tử (ký hiệu là L) 

trong ion phức có những ion (anion) hay 

những phân tử trung hòa liên kết trực 

tiếp xung quanh , sát ngay ion trung tâm 

gọi là phối tử. 

Phối tử đơn càng 

là phối tử chỉ khả năng tạo ra 1 liên kết 

với ion trung tâm như H2O, NH3, Cl-… 
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là phương pháp chuẩn độ kết tủa nếu dùng 

AgNO3 để chuẩn độ xác định X-, SCN-… 

Phương pháp đo thủy ngân 

là phương pháp chuẩn độ kết tủa nếu dùng 

Hg2+ để xác định X-. 

Chất khử 

là chất nhường electron 

Chất oxi hóa 

là chất nhận electron 

Phản ứng oxi hóa - khử 

là phản ứng có sự trao đổi electron giữa 

các chất tham gia phản ứng 

Chất gốc 

là chất hóa học có thành phần xác định, 

độ tinh khiết cao và bền trong suốt quá 

trình điều chế và bảo quản nhằm xác định 

nồng độ của các dung dịch khác. 

 Phân tích khối lượng 

là phương pháp hóa học dùng để xác định 

khối lượng cấu tử M có trong đối tượng 

phân tích X người ta tách hoàn toàn M ra 

khỏi các cấu tử khác dưới dạng một hợp 

chất hóa học có thành phần xác định, ví 

dụ MxAy. Dựa vào lượng cân của X và 

Phối tử đa càng 

là phối tử chỉ khả năng tạo ra 2 hay 

nhiều liên kết với ion trung tâm như 

C2O4
2-… 

Đường chuẩn độ oxi hóa khử 

là đường biểu diễn sự thay đổi giá trị thế 

(V) của dung dịch theo lượng chất cần 

phân tích (p) tham gia phản ứng. 

Điểm tương đương 

là thời điểm đã thêm lượng thuốc thử 

vừa đủ tác dụng với toàn bộ lượng chất 

cần chuẩn. 

Điểm cuối 

là thời điểm tại đó kết thúc sự chuẩn độ. 

Sự chuẩn độ mắc sai số 

là thời điểm điểm cuối không trùng với 

điểm tương đương. Nghĩa là thể tích 

dung dịch chuẩn thêm vào không bằng 

thể tích dung dịch đó ứng với thời điểm 

tương đương. 

Khoảng đổi màu của chất chỉ thị 

là hiện tượng chất chỉ thị thay đổi màu 

sắc trong dung dịch axit hay dung dịch 

bazơ thì không phụ thuộc vào bản chất 
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của MxAy mà tính khối lượng M hoặc 

hàm lượng % của M có trong đối tượng 

phân tích. 

Phân tích thể tích 

là phương pháp hóa học dùng khi cho một 

lượng chính xác thuốc thử R đủ để tác 

dụng hết với M. Người ta đo thể tích của 

dung dịch thuốc thử R có nồng độ chính 

xác đã biết và từ đó tính được lượng cấu 

tử cần xác định M. 

Phân tích khí 

là phương pháp hóa học khi cho thuốc thử 

R vào mà sản phẩm phản ứng có sinh ra 

chất khí thì có thể tìm được lượng của nó 

bằng cách đo thể tích khí ở một nhiệt độ 

và áp suất xác định rồi suy ra hàm lượng 

của cấu tử M.. 

của chất chỉ thị mà phụ thuộc vào pH 

của dung dịch. 

Phương pháp pemanganat 

là phương pháp chuẩn độ oxi hóa – khử 

dựa trên cơ sở các phản ứng oxi hóa khử 

bằng ion pemanganat trong môi trường 

axit, kiềm và trung tính. 
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