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Potenciometria 

Je elektroanalytická metóda založená na meraní napätia vhodne zostavených galvanických 

článkov pri prakticky nulovom prúde. Táto metóda využíva jav, kedy potenciál pracovnej 

(indikačnej) elektródy ja logaritmickou funkciou aktivity príslušného iónu. Túto závislosť 

vyjadruje Nernstova rovnica 
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kde E je potenciál pracovnej (indikačnej) elektródy, E
0
 je štandardný potenciál pracovnej 

elektródy, z je počet elektrónov, ktoré sa zúčastňujú na elektródovej reakcii, a(M+) je aktivita 

iónov M
+
 v roztoku. 

Experimentálne nie je možné merať potenciál jednej elektródy, ale iba napätie 

elektrochemického článku zostaveného z dvoch elektród ako rozdiel ich potenciálov. Na 

meranie sa vyberajú dvojice elektród, z ktorých potenciál jednej sa reverzibilne mení so 

zmenou aktivity sledovaného iónu v roztoku; takáto elektróda sa nazýva indikačná elektróda. 

Druhá elektróda je zvolená taká, ktorej potenciál sa počas merania mení. Túto elektródu 

nazývame referenčná (porovnávacia) elektróda. 

Rozlišujeme priame potenciometrické merania, v ktorých priamo z nameraného napätia 

elektrochemického článku určíme koncentráciu (aktivitu) stanovovaného iónu. K takýmto 

priamym meraniam patrí meranie pH, meranie aktivít iónov selektívnymi elektródami... Širšie 

využitie majú nepriame potenciometrické merania, potenciometrické titrácie, pri ktorých 

meriame zmeny napätia elektrochemického článku počas titrácie stanovovanej látky. Zmeny 

napätia zodpovedajú zmenám koncentrácie (aktivity) stanovovanej látky počas titrácie. 

 

Potenciometrická titrácia 

Pri potenciometrických titráciách sa sleduje závislosť zmeny potenciálu indikačnej elektródy 

od objemu pridávaného odmerného roztoku. Závislosť potenciálu od stupňa titrácie má tvar 

písmena S. V prípade, že sa titrujú dve alebo viac zložiek, ktoré majú rovnovážne konštanty 

titračných reakcií dostatočne rozdielne, titračná krivka je potom zložená z dvoch, resp. 

viacerých kriviek v tvare S. 
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Spôsob určenia konca titrácie z titračnej krivky 

Potenciometrická titrácia sa uskutočňuje pridávaním titračného činidla do titrovaného roztoku 

z byrety. Po každom prídavku sa zaznamenáva hodnota elektromotorického napätia 

(potenciálu). Graf funkcie závislosti nameraného napätia, resp. pH od pridaného objemu 

titračného roztoku E = f(V), resp. pH = f(V) sa nazýva potenciometrická titračná krivka 

(obr.1). 

 

Obr. 1 Potenciometrická titračná krivka a, jej prvá derivácia b a druhá derivácia c 

Tak ako pri všetkých druhoch odmerných metód, rovnako tiež aj pri potenciometrických 

titráciách je dôležité správne určiť koncový bod titrácie. Inflexný bod (bod ekvivalencie) 

titračnej krivky sa môže určiť graficky alebo výpočtom. Grafické metódy vyhodnotenia 

inflexného bodu zobrazuje obr. 2. 

  

Obr. 2 Určenie inflexného bodu grafickými metódami 

V prvom prípade vedieme dve rovnobežné dotyčnice, ktoré sa dotýkajú titračnej krivky v jej 

najzakrivenejších častiach. Tretia rovnobežka, vedená presne uprostred medzi prvými dvoma, 

pretína titračnú krivku v inflexnom bode. Pri druhej metóde sa vedie priamka pretínajúca 

titračnú krivku v 3 bodoch tak, aby plochy S1 a S2 ohraničené priamkou a časťami titračnej 

krivky boli rovnako veľké. Obe grafické metódy určujú správne inflexný bod len vtedy, ak sú 

titračné krivky dostatočne symetrické. Inflexný bod možno určiť aj z polohy maxima (resp. 

minima) prvej derivácie titračnej krivky. 
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Výpočtové metódy sú spoľahlivejšie a majú výhodu v tom, že nie je potrebné kresliť graf 

titračnej krivky. Priebeh titrácie sa zaznamenáva do tabuľky. Okrem nameraných pH hodnôt 

a V sa zapisujú aj hodnoty ich rozdielov medzi dvoma prídavkami titračného roztoku pH a 

V, ich podiel a aj hodnoty druhých derivácií 
2
pH/

2
V. Spotreba titračného roztoku 

prislúchajúca maximálnej hodnote pH/V zodpovedá inflexnému bodu titračnej krivky. 

Inflexný bod môžeme určiť z druhej diferencie 
2
pH: 
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kde Vx je objem titračného roztoku zodpovedajúceho inflexnému bodu, V
+
 je objem, pri 

ktorom je druhá diferencia pH posledný krát kladná, V je konštantný prídavok titračného 

roztoku v okolí inflexného bodu. 
2
pH

+
 a 

2
pH

-
 sú hodnoty poslednej kladnej a prvej 

zápornej diferencie pH.  

Tab. 1 Zápis potenciometrickej titrácie 

V / cm
3
 V / cm

3
 pH pH 

2
pH pH/V 

5,0  4,88    

 0,2  0,26  1,30 

5,2  5,14  0,28  

 0,2  0,54  2,70 

5,4  5,68  3,25  

 0,2  3,79  18,95 

5,6  9,47  -2,98  

 0,2  0,81  4,05 

5,8  10,28  -0,40  

 0,2  0,41  2,05 

6,0  10,69    

 

Vx = 5,4 + 0,2 (3,25 / (3,25 + 2,98)) = 5,50 cm
3
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Stanovenie kyseliny fosforečnej potenciometrickou titráciou 

Postup: 

Meracie zariadenie (pH meter so sklenou elektródou) štandardizujeme s jedným alebo dvoma 

štandardnými tlmivými roztokmi tak, ako je uvedené v návode na obsluhu prístroja. 

Presnú koncentráciu odmerného roztoku NaOH (c 0,1 mol.dm
-3

) určíme titráciou vhodného 

návažku dihydrátu kyseliny šťaveľovej (návažok vypočítame tak, aby spotreba NaOH bola 

približne 4 – 5 cm
3
). Byretu naplníme odmerným roztokom NaOH. Návažok kyseliny 

šťaveľovej kvantitatívne spláchneme do titračnej nádoby (kadička s objemom 100 cm
3
), 

rozpustíme v 50 cm
3
 destilovanej vody, vložíme miešadlo a do roztoku ponoríme elektródu. 

Banka sklenej elektródy musí byť celá ponorená do roztoku, tak aby ju pohyb miešadla 

nerozbil. Roztok necháme asi 5 minút miešať a odčítame hodnotu pH. Odmerný roztok NaOH 

pridávame po 0,2 cm
3
 a po každom prídavku počkáme na ustálenie hodnoty pH a odčítame ju. 

Titráciu opakujeme 3-krát. Z nameraných hodnôt určíme presnú koncentráciu odmerného 

roztoku NaOH. 

Na stanovenie kyseliny fosforečnej odpipetujeme 50 cm
3
 nealkoholického nápoja (CocaCola, 

PepsiCola) a titrujeme roztokom NaOH, ktorý pridávame po 0,2 cm
3
. Titráciu zopakujeme 3-

krát. Z nameraných hodnôt zostrojíme titračnú krivku pH = f(V). Z titračnej krivky určíme 

inflexný bod titrácie a určíme presnú koncentráciu H3PO4. 

Úloha: 

1. Štandardizáciou na kyselinu šťaveľovú určite presnú koncentráciu odmerného roztoku 

NaOH. 

2. Stanovte presnú koncentráciu a obsah (mg) kyseliny fosforečnej v nealkoholicom nápoji 

(CocaCola, PepsiCola). 

 


