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1. ANALIZA CHIMICĂ – ELEMENTE DEFINITORII
1.1.

Definirea, clasificarea și caracterizarea metodelor de analiză chimică

Chimia analitică este ramura chimiei axată pe elaborarea principiilor teoretice
fundamentale pentru aplicarea în practică a metodelor de analiză absolut indispensabile în
determinarea compoziției calitative și cantitative a substanțelor simple, compuse sau în
amestecuri.
În conformitate cu una dintre cele mai recente definiții formulată de CAMMANN în
anul 1992 și larg acceptată de comunitatea științifică mondială, chimia analitică este „o
subdisciplină chimică al cărei obiectiv prioritar este elaborarea de metode și instrumente
utilizabile în obținerea de informații despre compoziția și structura materiei, informații legate
în special de tipul, numărul, starea energetică și aranjamentul geometric al atomilor și
moleculelor în interiorul unui volum dat de probă”. În chimia analitică se utilizează tehnici
speciale care transformă semnalele chimice măsurate, derivate, în principal din interacțiunile
specifice dintre materie și energie, în informații și cunoștințe ordonate.
Folosind baza teoretică unică descrisă de chimia analitică, analiza chimică
înglobează totalitatea operațiilor experimentale efectuate în scopul obținerii de informații
calitative și cantitative asupra substanțelor și materialelor. Analiza chimică implică două etape
distincte în următoarea succesiune: analiza calitativă → analiza cantitativă.
Analiza calitativă vizează stabilirea naturii și a numărului de componenți prezenți în
substanța investigată. Obiectivul analizei cantitative este determinarea proporțiilor în care se
găsesc componenții anterior identificați prin analiză calitativă.
Analiza chimică se efectuează pe probe, care reprezintă cantități de mărime
variabilă, separate din întreaga masă de material de investigat, astfel încât rezultatul ei să
reflecte cu un grad cât mai înalt de fidelitate compozitia exactă a acestuia.
Analitul este specia țintă dintr-o probă a cărei natură și cantitate urmează a fi
determinate. Rolul de analit poate fi îndeplinit de ioni, radicali, grupe funcționale sau chiar,
faze. Ceilalți componenți ai unei probe,care însoțesc analitul, reprezintă matricea acesteia.
În funcție de conținutul lor, prin analiză chimică se pot determina:
 macrocomponenți:
componenți principali – ale căror proporții depășesc 1%(1–100%);
componenți secundari - care se găsesc în proporții care variază între 0,01 și
1%.
 microcomponenți (urme) – care sunt prezenți în cantități sub 0,01%.
Pentru obținerea informațiilor analitice se poate apela la numeroase procese fizice,
fizico–chimice și chimice. Aceste procese sunt corelate cu o gamă largă de proprietăți
atomice și moleculare și cu fenomene care permit detecția și/ sau determinarea cantitativă a
analiților în condiții riguros controlate. Pe baza acestor procese fundamentale au fost instituite
tehnicile analitice.
O metodă de analiză chimică reunește un ansamblu de operații a căror efectuare
implică:
 anumită tehnică;
 aparatură și instrumentație adecvate;
 reactivi;
 substanțe auxiliare.
Spectrul larg al metodelor de analiză chimică cuprinde mai multe clase, diferențiate
pe baza mai multor criterii, între care cele mai reprezentative sunt sistematizate în tabelul 1.
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Tabelul 1. Clasificarea metodelor de analiză chimică
Criteriul
de Metoda de analiză
Aplicații
clasificare
Natura probei
Anorganică
Identificarea și determinarea cationilor și
de analizat
anionilor anorganici
Organică
-elementală
-funcțională
-structural
Obiectivul
urmărit

-Stabilirea naturii componenților din proba
analizată
-Scoaterea din sistem a componenților
jenanți sau izolarea analitului într-o formă
potrivită pentru determinare

De identificare
De separare

De dozare(determinare
cantitativă)
 metode chimice;

-Stabilirea conținutului sau a concentrației
componenților materialului de analizat
se bazează pe reacţii chimice
stoechiometrice (specia de determinat
trebuie să reacţioneze cantitativ cu un
reactiv, conform unei ecuaţii bine definite):
A (analit) + B (reactiv) = C + D (produşi de
reacţie)
Măsurând cantitatea oricăruia din produşii
de reacţie sau cantitatea de reactiv utilizat,
se poate calcula cantitatea compusului de
analizat, A, aplicând legea proporţiilor
definite (elementele se combină în raporturi
de masă constante).
 metode
-Se bazează pe măsurarea unei proprietăţi
instrumentale (fizico fizice, care este funcţie de concentraţia
– chimice)
analitului; uneori reacţia chimică constituie o
etapă obligatorie a metodei de analiză
instrumentală. Sunt metode relative
(comparative), necesitând etalonarea
aparaturii cu ajutorul unor probe de
concentraţie cunoscută (standarde).
Scopul practic De marcare
Stabilirea compoziției chimice a materiilor
prime sau a produselor acestora
Rapide
În controlul proceselor tehnologice, în fazele
principale de lucru
De control
Verificarea unor rezultate obținute prin
intermediul metodelor de marcare
De arbitraj
În cazul contestațiilor și a litigiilor asupra
calității unor materii prime, produse
intermediare sau finite.
Selectarea unei metode de analiză trebuie să ia în consideraţie o serie de criterii
(caracteristici ale metodelor de analiză), cum sunt:
 Domeniul de concentraţie (operare), în care modificarea semnalului analitic funcţie
de concentraţia speciei de analizat este liniară. În general, metodele chimice se
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1.2.

pretează pentru determinarea macrocomponenţilor, iar cele instrumentale pentru
microcomponenţi;
Sensibilitatea – se referă la posibilitatea de a permite identificarea şi determinarea
unei cantităţi cât mai mici din specia de analizat; alegerea unei metode depinde de
sensibilitatea cerută în analiză. Creşterea sensibilităţii metodelor analitice se
realizează prin:
- selectarea condiţiilor de lucru adecvate (natura şi concentraţia reactivului, pH-ul
soluţiei, temperatura etc);
- perfecţionarea aparaturii utilizate;
- folosirea metodelor de preconcentrare a urmelor;
Selectivitatea–reprezintă cerinţa ca fenomenele care apar în cursul determinării să fie
caracteristice unui număr cât mai redus de specii. Cu cât proba este mai complexă,
cu atât metoda analitică trebuie să fie mai selectivă. Între procedeele de mărire a
selectivităţii se menţionează:
- mascarea componenţilor jenanţi;
- utilizarea metodelor de separare;
Exactitatea (acurateţea) cerută în analiză–exprimă apropierea valorii parametrului
determinat experimental (concentraţia speciei de analizat) de valoarea adevărată a
acestuia;
Precizia–sinonimă cu reproductibilitatea determinărilor experimentale, este o măsură
a erorilor întâmplătoare ale analizei;
Rapiditatea, respectiv timpul necesar efectuării analizelor;
Costul realizării analizelor, caracteristică corelată cu instrumentaţia disponibilă şi
prezenţa unui personal calificat.
Reacții și reactivi analitici

Se numesc reacţii analitice transformările chimice care au loc cu schimbarea
compoziţiei şi structurii substanţelor şi care se folosesc în analiză. Substanţele care provoacă
aceste transformări se numesc reactivi analitici.
În funcţie de scopul urmărit, reacţiile analitice se împart în:
- reacţii de separare,
- reacţii de identificare,
- reacţii de determinare cantitativă a ionilor, moleculelor.
Pentru a fi aplicată în analiza chimică o reacţie trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii:

reacţia să fie totală (completă) sau să poată deveni completă în anumite condiţii –
cerinţă foarte importantă pentru determinări cantitative şi separare;

reacţia să aibă loc rapid (cu viteză mare) sau să se poată mări viteza de reacţie cu
ajutorul temperaturii, catalizatorilor–condiţie valabilă pentru majoritatea scopurilor
analitice;

reacţia să provoace transformări perceptibile;

o reacţie analitică trebuie să fie selectivă, adică transformările care apar în cursul
reacţiei trebuie să fie caracteristice unui număr cât mai redus de specii chimice.
Selectivitatea unui reactiv este invers proporţională cu numărul speciilor care
reacţionează cu el. Reactivii care dau reacţii cu un număr mare de ioni se numesc
reactivi comuni sau de grupă (ex. H2S, (NH4)2S). Reactivii selectivi dau reacţii similare
cu un număr redus de ioni (Na2CO3, Na2HPO4), iar cei specifici, în anumite condiţii,
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reacţionează cu un singur ion (ex. dimetilglioxima în mediu amoniacal formează un
2+
precipitat roşu numai cu ionii de Ni ).
reacţia trebuie să fie sensibilă, respectiv să permită identificarea şi determinarea unei
cantităţi cât mai mici din specia de analizat. Sensibilitatea unei reacţii analitice se
exprimă prin următoarele mărimi cantitative:
-6
- limita de detecţie (recunoaştere, decelare) - se notează cu m (10 g) şi se defineşte
drept cantitatea minimă de component, exprimată în micrograme, care se poate
pune în evidenţă în mod cert printr-o reacţie analitică;
- limita de diluţie - notată cu D, este raportul dintre cantitatea de substanţă egală cu
limita de recunoaştere şi volumul minim de soluţie (v, ml) în care se află aceasta,
astfel ca detecţia să fie pozitivă.
Corelaţia dintre cele două mărimi este următoarea:



m.10 6
m
v.10 6


1
:
 1: V ,
v
m
v.10 6
unde V reprezintă diluţia limită şi este volumul maxim de soluţie în care se poate
afla o cantitate de 1 gram de substanţă de analizat astfel ca detecţia să fie pozitivă.
2+
De exemplu, reacţia de identificare a ionilor Pb sub formă de PbCrO4 se
2+
caracterizează prin limita de recunoaştere, m = 0,15 μg Pb , v=0,03 ml,
D

V

0,03.10 6
-6
2+
 200000 ml , D = 1: 200000 = 5.10 g/ml = 5 μg Pb /ml.
0,15
-3





În analiza chimică se utilizează reacţii de identificare cu m = 50 – 10 μg şi D =
7
1:1000 – 1:5.10 .
reacţia trebuie să fie stoechiometrică, adică să existe un raport cantitativ bine
determinat între substanţele participante la reacţie, cerinţă foarte importantă pentru
metodele de determinare cantitativă;
reacţia analitică trebuie să se efectueze şi să se controleze uşor.

Pentru clasificarea reacţiilor analitice pot fi luate în consideraţie mai multe criterii:
 După natura proceselor care intervin, reacţiile utilizate în analiza chimică se împart în
reacţii ionice şi reacţii moleculare.
1. Reacţiile ionice sunt folosite în analiza substanţelor anorganice. În ecuaţiile reacţiilor
ionice, electroliţii tari se scriu disociaţi în ioni, iar electroliţii slabi, precipitatele şi gazele se
scriu în formă moleculară (nedisociată).
Reacţiile ionice, la rândul lor, se împart în:
a) reacţii acido-bazice
b) reacţii de precipitare;
c) reacţii de complexare;
d) reacţii redox.
2. Reacţiile moleculare sunt caracteristice substanţelor organice. Majoritatea
reacţiilor moleculare implică transformarea unei grupe funcţionale în alta, într-o anumită
poziţie a scheletului molecular. Pentru scrierea lor se folosesc ecuaţii moleculare.
În funcţie de schimbările care se produc în legăturile atomilor de carbon de la centrul
de reacţie se deosebesc:
a) reacţii de substituţie,
b) reacţii de adiţie,
c) reacţii de eliminare,
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d) reacţii acid-bază, care pot fi considerate al 4-lea tip de reacţii moleculare, deşi nu
produc modificări esenţiale în structura substratului.
 Un alt criteriu de clasificare a reacţiilor analitice este modul de execuţie al acestora.
Din acest punct de vedere se deosebesc:
- reacţii pe cale uscată - se execută cu substanţa solidă de analizat;
- reacţii în soluţie - atât substanţa de analizat cât şi reactivii se găsesc în soluţie.
Reactivii analitici sunt substanţele capabile să dea o reacţie caracteristică cu un
component de analizat.
În funcţie de natura lor, reactivii analitici se împart în anorganici şi organici, ultimii
prezentând o serie de particularităţi şi o importanţă deosebită pentru analiză.
După natura reacţiilor chimice pe care le produc reactivii analitici pot fi de neutralizare,
de precipitare, de complexare şi redox.
În funcţie de gradul lor de puritate, se deosebesc:
- reactivi tehnici;
- reactivi pentru analiză;
- reactivi chimic puri;
- reactivi de puritate spectrală.
1.3.

Metodologia analizei chimice

Pentru obținerea informațiilor calitative și cantitative asupra unui material de
investigat, acesta se supune unui proces de analiză chimică, adică următoarei înlănțuiri de
etape : prelevarea și pregătirea probei → tratamentul fizico – chimic al probei → măsurarea
propriu – zisă → exprimarea și prelucrarea rezultatelor.
Prelevarea și pregătirea probei pentru analiză
Recoltarea probelor care se supun ulterior analizei se face întotdeauna cu
respectarea a 2 condiții esențiale:
reprezentativitatea, sau altfel spus, compoziția probei recoltate să reflecte cât
mai fidel compoziția calitativă și cantitativă a materialului din care se face
prelevarea;
compoziția și calitatea materialului analizat să nu se modifice, din cauza unor
tehnici defectuoase de prelevare sau a unor condiții incorecte de pregătire și
conservare a probei.
Operaţia de colectare (prelevare) a probelor se face manual sau mecanic, după norme
standardizate, care sunt funcţie de caracteristicile materialului respectiv (starea de agregare a
materialului, starea de repaus sau de mişcare a acestuia). În general, în funcție de gradul de
omogenitate al materialului inițial, metodele de prelevare a probelor constau din:
 extragerea aleatorie a unor cantități de material omogen din diferite părți ale
întregului;
 extragerea materialului pentru probă după un plan elaborat statistic anterior (de
exemplu în cazul materialelor eterogene: pudre, emulsii, suspensii, aerosoli etc.)
 colectarea probelor în mai multe etape( cazul fluidelor care circulă prin conducte).
O atenţie deosebită se acordă ustensilelor şi recipientelor utilizate pentru colectarea
probelor (să fie perfect curate, confecţionate din materiale care să nu reacţioneze cu proba).
Dacă materialul este omogen (gaze, lichide), colectarea probei se face cu uşurinţă, cu
ajutorul unor pipete sau dispozitive speciale; singura condiţie ce trebuie respectată se referă
la mărimea probei, care trebuie aleasă funcţie de conţinutul componentului de analizat.
1.3.1.
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Probele solide sunt în general amestecuri eterogene, cu o distribuţie neuniformă a
componenţilor. Pentru obţinerea unei probe reprezentative se procedează la selectarea mai
multor probe parţiale (elementare) din diferite zone ale materialului respectiv. Numărul
probelor parţiale este cu atât mai mare cu cât materialul este mai neomogen. În funcţie de
tehnicile aplicate se deosebesc metode de colectare din puncte fixe prin sondaje, prin
cioplire, prin strunjire etc. Prin amestecarea acestor probe parţiale se obţine proba medie
iniţială.
Pentru calculul cantităţii minime de material ce constituie proba medie iniţială se
utilizează frecvent o relaţie empirică de forma:
a
Q ≥ k.d
unde: Q = greutatea probei medii iniţiale, kg;
d = diametrul bucăţilor de material, mm;
k şi a = coeficienţi empirici ce depind de proprietăţile materialului.
După cum rezultă din această relaţie, în cazul materialelor cu un înalt grad de
neomogenitate, proba medie iniţială poate ajunge la sute de kg şi este foarte eterogenă. De
aceea, proba medie iniţială se supune unor operaţii de sfărâmare, omogenizare şi reducere,
operaţii care constituie pregătirea probei medii finale (pentru laborator).
Sfărâmarea se efectuează în trepte, în maşini şi aparate de diferite tipuri
(concasoare, mori, mojare), până la o granulaţie de 1-2 mm sau chiar < 1 mm.
Omogenizarea are drept scop obţinerea unei distribuţii uniforme a particulelor după
mărime şi compoziţie – se realizează prin diferite procedee de amestecare manuală
sau mecanică; pentru cantităţi mici se utilizează cernerea pe site.
Reducerea probei la o cantitate mai mică se realizează prin diferite metode, dintre
care cea mai uşor de executat este metoda sferturilor (materialul se întinde pe o
suprafaţă plană, sub forma unui disc de grosime uniformă; prin două diametre
perpendiculare discul se împarte în patru sferturi, din care două constituie proba
redusă, iar două se îndepărtează).
În general, probele solide primite la laborator au granulaţia < 2 mm şi sunt în cantitate de
0,2 – 2 kg.
1.3.2. Tratamentul fizico-chimic al probei
Constă dintr-o succesiune de operaţii la care este supusă proba pentru analiză, în
scopul aducerii ei într-o formă care să permită măsurarea unor proprietăţi caracteristice.
Principalele operaţii ale acestei etape sunt:
a. solubilizarea probei;
b. înlăturarea interferenţelor.
a. Solubilizarea probelor solide de analizat este deosebit de importantă deoarece
majoritatea reacţiilor folosite în analiza chimică au loc în soluţie. Prin solubilizare, toţi
componenţii probei trec în soluţie.
Metodele de solubilizare a probelor solide diferă funcţie de natura probei.


Solubilizarea probelor anorganice
Primul dizolvant în care se încearcă solubilizarea probei este apa distilată, la rece,
apoi la cald. Dintre substanţele solubile în apă se menţionează următoarele săruri: azotaţii,
+
2+
2+
acetaţii, cloraţii, percloraţii, clorurile (excepţie cele de Ag , Hg2 , Pb ), sulfaţii (excepţie cei
2+
2+
2+
2+
de Pb , Ca , Sr , Ba ).
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Dacă substanţa nu este solubilă în apă, se încearcă o dizolvare cu agenţi chimici,
care se numește dezagragare și este însoțită,în majoritatea cazurilori și fenomene chimice.
Dezgagregarea poate fi clasificată astfel:
- după natura agentului de dizolvare se disting
- dezagregarea acidă;
dezagregarea bazică
- după condiţiile de execuţie se deosebesc
- dezagregarea pe cale umedă (în soluţie)
- dezagregarea pe cale uscată (în topitură).
Dezagregarea acidă în soluţie constă în tratarea probei cu acizi minerali diluaţi,
concentraţi sau amestecuri de acizi; dizolvarea se încearcă întâi la rece, apoi la cald (tabelul
2)
Tabelul 2. Acizi minerali utilizați în dezagregare
Acidul mineral Forma de utilizare
Tipuri de probe solubilizate
Acidul clorhidric conc. (37%, d = 1,19 g/ml)
carbonați naturali, topituri alcaline,
(HCl)
diluat cu apă în proporţie de 1:1 metale (Fe, Zn, Al), oxizi, aliaje
Acidul azotic
conc. 68%
aliaje de Cu, Ag, Ni, Mg, Al, Sn,
(HNO3)
1:1
unele sulfuri metalice
Acidul percloric concentrat şi fierbinte
silicaţi, oţeluri
(HClO4)
Acidul sulfuric
(96%)
minereuri care conţin S sau As,
(H2SO4)
aliaje cu Sn, Sb, fluoruri insolubile
O putere dizolvantă mare au amestecurile de acizi, apa regală (3 HCl + HNO3) fiind
cea mai folosită:
3 HCl + HNO3 = 3 Cl + NO + 2 H2O
pentru dezagregarea unor sulfuri naturale(blendă,pirită) și a unor metale nobile cum este
aurul.
Dezagregarea alcalină în soluţie (NaOH, KOH 20-40%) este folosită pentru
solubilizarea unor metaloizi sau a unor metale (Al, Zn, Sn).
Dezagregarea pe cale uscată se utilizează numai atunci când dezagregarea umedă
nu conduce la rezultate satisfăcătoare. Se realizează prin topirea probei solide cu un fondant
sau amestec de fondanţi, care constituie reactivii de dezagregare. La temperaturile înalte
0
care se obţin în topitură (800 – 1300 C) se creează condiţii mult mai energice de atacare a
substanţelor decât în soluţie, iar reacţiile decurg mai repede.
După caracterul lor predominant, fondanţii se împart în:
- fondanţi cu proprietăţi acide: H3BO3, H2C2O4, KHSO4
- fondanţi cu proprietăţi alcaline: NaOH, Na 2CO3, Na2B4O7 (borax).
Fondanţii alcalini au şi proprietăţi oxidante care pot fi intensificate prin adăugarea
unui agent oxidant (KNO3, KClO3).
Alegerea fondantului depinde de compoziţia probei de analizat; în general, fondanţii
acizi se folosesc pentru solubilizarea substanţelor care au caracter alcalin, iar fondanţii
alcalini pentru substanţe având caracter acid.
Din punct de vedere practic, dezagragarea pe cale uscată presupune:

11

Amestecarea probei solide cu o cantitate de∼ 5 ori mai mare de fondant (solid)
Încălzirea progresivă a amestecului într-un creuzet metalic (Pt, Ni, Fe),
Obținerea topiturii (masă lichidă şi uniformă)
Răcirea topiturii
Dizolvarea topiturii în apă distilată sau acizi minerali diluaţi.
Procedeele uzuale de dezagregare în topitură sunt următoarele.
dezagregarea acidă: 2 H3BO3 = B2O3 + 3 H2O; α-Al2O3 + B2O3 = 2 AlBO3
fondant
 dezagregarea alcalină, care poate fi:
- propriu-zisă: 2 BaSO4 + 2 NaKCO3 = 2BaCO3 + Na2SO4 + K2SO4
fondant
oxidantă Cr2O3 + 2 Na2CO3 + 3 NaNO3=2 Na2CrO4 + 3 NaNO2 + 2 CO2
reactivi de dezagregare
- reducătoare: PbMoO4 + Na2CO3 + C = Na2MoO4 + Pb + 3 CO
fondanți
2- prin sulfurare: SnS2 + Na2S3 = SnS3 + Na2S2 (sulfostanat alcalin)
fondant
 Solubilizarea probelor organice
În cazul probelor de natură organică se încearcă întâi solubilizarea în apă sau
solvenţi organici, apoi se trece la procedee de mineralizare (dezagregare), care se realizează
pe cale uscată sau pe cale umedă.
Mineralizarea pe cale uscată a probelor organice (insolubile în apă sau solvenţi
organici) se face prin mai multe metode, dintre care se menţionează:
0
- calcinarea în curent de aer (la 500 – 600 C); după îndepărtarea componentelor
volatile, în reziduu (cenuşă) rămân elementele minerale;
- calcinarea în curent de oxigen (recipient închis) previne pierderile prin
volatilizare; se determină astfel sulful şi halogenii;
- dezagregarea cu metale alcaline (Na, Li, K), pentru determinarea halogenilor din
compuşii organici;
- dezagregarea cu substanţe alcalino-oxidante foloseşte amestecuri dezagregante
(Na2CO3 + KNO3 sau Na2O2) pentru determinarea sulfului, borului, fosforului,
halogenilor.
Atunci când metodele de mineralizare pe cale uscată nu se pot aplica, se efectuează
dezagregarea pe cale umedă, folosind ca reactivi de dezagregare H2SO4, HClO4, HNO3 ,
amestecuri de acizi sau amestecuri de acizi cu perhidrol.
b. Înlăturarea interferenţelor
Este o operaţie ce poate interveni în cursul tratamentului fizico-chimic al probei şi are
drept scop împiedicarea sau micşorarea cât mai mult posibil a interferenţei substanţelor
străine (impurităţi), aflate în proba de analizat alături de analit.
Înlăturarea interferenţelor se realizează prin:
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 mascare, respectiv trecerea componenţilor jenanţi într-o formă care nu mai
deranjează semnalul componentului de analizat. Cei mai eficienţi agenţi de mascare
sunt substanţele complexante (F , CN , tartrat, citrat, pentru complexarea cationilor;
2+
Hg2 pentru complexarea anionilor Cl , CN , I ) şi cele oxido-reducătoare. De
2+
exemplu, determinarea Ni prin precipitare cu dimetilglioximă este deranjată de
2+
2+
prezenţa ionilor Fe . Dacă în soluţie se adaugă întâi HNO3, care oxidează Fe la
3+
3+
2+
Fe şi apoi acid tartric, care complexează ionii Fe , determinarea Ni
cu
dimetilglioximă este posibilă.
 metode de separare (precipitare, extracţie, metode cromatografice etc), care
realizează fie îndepărtarea impurităţilor care jenează determinarea, fie scoaterea din
sistem a componentului de analizat.
Măsurarea propriu-zisă
A treia etapă a unei analize este cea a determinării (măsurării) propriu-zise.
În analiza calitativă se urmăresc schemele mersului sistematic al analizei şi se
compară cu rezultatele experimentale.
În analiza cantitativă se determină conţinutul sau concentraţia unuia sau a mai multor
componenţi dintr-o probă. Este guvernată de dependenţa dintre valoarea (sau variaţia) unei
proprietăţi P specifice speciei de analizat şi concentraţia acesteia (C): P = f(C). În funcţie de
proprietatea măsurată şi de aparatura utilizată, metodele de analiză cantitativă pot fi
chimice(clasice) şi instrumentale(tabelul 3),
Metodele chimice (titrimetria, gaz–volumetria, gravimetria) sunt directe(absolute).
Se bazează pe măsurarea directă a volumului respectiv a masei Se evidenţiază prin
simplitate, precizie şi costuri mici, dar sunt cronofage şi poluante.
Tabelul 3. Metode de analiză cantitativă
Metode chimice
Metode instrumentale
TITRIMETRIA
Metode cromatografice: pe coloană; pe strat subţire
Metode electroanalitice: potenţiometria, conductometria, polarografia
etc.
GAZ –
Metode optice: spectrometria de emisie/ absorbţie atomică;
VOLUMETRIA
spectrometria de absorbţie molecular (UV, VIS, IR); spectrometria de
fluorescenţă etc.
Metode magnetice: spectrometria de rezonanţă magnetică nucleară
(RMN); spectrometria de rezonanţă magnetică de spin (RES)
Metode fragmentometrice: spectrometria de masă
Metode termice: termogravimetria
GRAVIMETRIA
Metode radiometrice: diluţia optică; activarea cu neutroni
Metode combinate: cromatografie de gaze - spectrometrie de masă (CG
– SM); extracţie – spectrometrie în UV – VIS etc.
Metodele instrumentale (denumite şi fizico–chimice) se particularizează prin
aparatura şi instrumentaţia la care apelează în scopul măsurării unei proprietăţi fizice de
natură electrică, optică, termică etc. (tabelul 3), dependentă de natura şi conţinutul
componenţilor din probă. Se mai numesc şi metode relative sau comparative, deoarece
necesită probe de concentraţie cunoscută, cu ajutorul cărora se efectuează etalonarea
aparaturii. Se caracterizează prin sensibilitate şi selectivitate ridicate, dar sunt mai puţin
exacte şi necesită aparatură specială şi personal calificat.
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Exprimarea şi prelucrarea rezultatelor analizei chimice
Exprimarea rezultatelor unei analize se poate face:

chimic (se referă la elemente, oxizi, ioni);


numeric, cu ajutorul relaţiei

c

q
.f ,
Q

unde: c = rezultatul analizei,
q = cantitatea de constituent din probă în unităţi de masă
Q = cantitatea de probă sau de volum
f = factor (dacă f =100, rezultatul se exprimă în procente de masă sau volum; dacă f
6
= 10 , rezultatul se exprimă în părţi per milion (ppm).
1.4. Tehnici de măsurare în analiza chimică.
Operațiile de bază din analiza chimică sunt măsurarea masei (cântarirea) și măsurarea
volumelor de soluție care se efectuează cu vase de sticlă numite vase volumetrice, cotate
sau etalonate la o temperatură cât mai apropiată de temperatura ambiantă.(tabelul 4)
Tabelul 4. Măsurarea masei și a volumelor de soluție
Prezentare
Descriere/Caracteristici
Instrumente de masurare a masei
Balanța analitică
Balanțele analitice sunt instrumente de măsurare
a masei care au precizie ridicată. Se folosesc în
laboratoare,în activitatea didactică și in cercetare.
Gama de măsurare este cuprinsă între 2 și 200
grame.

Ustensile de măsurare a volumelor de soluție
Vase gradate de umplere
Flacoane cotate
Vase cu fundul plat și gâtul cilindric pe care există
un semn circular ce indică limita de umplere a
acestora. Au capacitate variabilă și sunt utilizate la
prepararea soluțiilor de concentrație exactă sau
diluarea probelor de analizat.
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Vase gradate de golire
Cilindri gradati

Pipete

Biurete

Vase de forma cilindrică, gradate, folosite la
măsuratori aproximative de volum. Capacitatea
acestora variază si au o precizie mică.

Sunt tuburi de sticlă și pot fi:
-cu gradații intermediare (sau gradate)
-cu bulă (sau cotate) de 1, 5, 10, 25 mL,etc)
Se utilizează pentru masurarea exactă și
tranzvazarea unor volume de lichid dintr-un vas în
altul.
Tehnica măsurării cu pipeta:
-Se introduce vârful pipetei în soluție și se aspiră
pâna ce soluția depășește în pipetă semnul
superior;
-Se asupă cu degetul arătător partea superioară a
pipetei.
-Prin ridicarea degetului se lasă să se scurgă
plusul de lichid, astfel încât meniscul soluției să fie
tangent la gradația stabilită.
-În ultima etapă se transferă soluția din pipetă in
vasul de măsurare, prin ridicarea cu atenție a
degetului, ceea ce permite curgerea volumului de
lichid dorit.
Nu se suflă în pipetă.
Tuburi de sticlă gradate (5, 10, 25, 50,100mL) cu
diviziunea zero la partea superioară și prevăzute
la partea inferioară cu un dispozitiv de închidere
sau de reglare a curgerii soluției.
Servesc la măsurarea exactă a volumelor de lichid
scurs din ele. Măsurarea unui volum din soluție cu
biureta constă în două citiri ale nivelului soluției,
înainte și după scurgerea volumului de lichid.
În laboratoarele de analize chimice se folosesc de
asemenea, biurete speciale, automate, prevăzute
cu rezervor în care se introduce soluția de
umplere.

15

Vase negradate
Pahare Berzelius
Se utilizează mai frecvent în analiza gravimetrică,
iar în titrimetrie pentru spălarea și umplerea
biuretelor.

Flacoane Erlenmeyer

Se folosesc ca vase pentru filtrare, în gravimetrie,
sau ca vase de titrare în analiza volumetrică.
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2.

ANALIZA CALITATIVĂ

Analiza calitativă stabileşte natura (identitatea) ionilor, elementelor sau componenţilor
prezenţi într-o probă.
Pentru atingerea acestui obiectiv, metodele analizei calitative se bazează pe reacţii
chimice astfel selectate încât să pună în evidenţă cantităţi minime de substanţă, să fie
specifice şi perceptibile.
Obţinerea unui rezultat complet în analiza chimică a unei probe necunoscute impune
efectuarea analizei calitative înaintea celei cantitative.
2.1. Reacţii de identificare
Aplicabilitatea unei reacţii chimice în analiza calitativă este guvernată de capacitatea
ei de a genera un anumit efect, uşor de observat (perceptibilitatea), cum ar fi, de exemplu:
 degajarea unui gaz, eventual colorat sau cu miros caracteristic;
 separarea unui precipitat care poate avea o anumită formă cristalină sau o anumită
culoare;
 apariţia sau dispariţia unei coloraţii a soluţiei


Reacţii cu degajare de gaze
Reacţiile cu degajare de gaze sunt operaţionale în identificarea ionilor (în special
anioni) prin:
- efervescenţa produsă, de exemplu, de dioxidul de carbon care se formează în urma reacţiei:
2−
−
CO3 + 2 HCl = CO2↑ + H2O + 2Cl
- culoarea gazului degajat:
−
2−
2 NO2 + H2SO4 = NO + NO2+ SO4 + H2O
Din reacţia de mai sus, se degajă monoxid de azot (NO) care, în prezenţa aerului, se
oxidează la dioxid de azot (NO2), de culoare galben–brună, uşor de recunoscut.
- mirosul specific al gazului rezultat:
+

+

NH4 + NaOH = NH3 + H2O + Na
miros înţepător

Reacţii de precipitare
Reacţiile cu formare de precipitate ocupă o poziţie cheie în analiza calitativă.
Utilizarea acestor reacţii ca mijloc de identificare a ionilor este datorată potenţialului
lor de a forma precipitate albe sau care prezintă culori caracteristice. De asemenea, între
precipitate pot apărea diferenţe şi din punct de vedere al structurii lor cristaline.
Exemple sugestive:
−

−

I. Cl + AgNO3 = AgCl ↓ + NO3
precipitat alb, cu aspect brânzos
2+
+
II. Ba + H2SO4 =
BaSO4 ↓ + 2H
precipitat alb, cristalin
2+
+
III.
Pb + 2KI = PbI2 + 2K
precipitat galben
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Reacţii cu formare de compuşi coloraţi
Stabilirea naturii unor ioni se poate realiza şi prin obţinerea unor produşi solubili ce
imprimă soluţiei o anumită culoare. În acest context, de importanţă majoră sunt două dintre
proprietăţile caracteristice ale combinaţiilor complexe, şi anume:
- culoarea intensă a unora dintre complecşi;
- solubilitatea redusă a sărurilor formate din anioni complecşi şi ioni ai metalelor grele.
Combinaţiile complexe greu solubile în apă se pot particulariza prin forme cristaline şi
culori caracteristice. În majoritatea cazurilor, aceşti complecşi se dizolvă în solvenţi organici şi
conferă soluţiei astfel formate o anumită culoare.
Exemple reprezentative:


2+

Cu

2+

+ 4 NH3 = [Cu(NH3)4]
albastru–azuriu

 Co

2+

S C

cu acidul rubeanic
HS C NH
NH2

S C NH2

HN

C SH

+

+

2
1/2Co

HS

C NH

+

Co/2
HN

C

S

+

H

2.2.

Metodologia analizei calitative
Pentru obţinerea pe cale experimentală a informaţiilor despre compoziţia calitativă a
unei probe de analizat este necesară parcurgerea unor etape specifice, redate schematic în
figura 1.
Analiza preliminară
Analiza în soluţie a cationilor şi anionilor
Analiza calitativă organică
Interpretarea observaţiilor şi întocmirea
buletinului de analiză
Figura 1. Reprezentarea schematică a etapelor analizei calitative
a) Analiza preliminară
Analiza preliminară furnizează indicaţii utile, rapide, dar neconcludente (au caracter
aproximativ) asupra naturii componenţilor, în special, cei principali, ai probei de analizat.
Analiza preliminară se efectuează pe cantităţi mici de substanţă în stare solidă.
Sursele de informaţii sunt reprezentate prin încercări specifice (tabelul 1) în care se
urmăreşte acţiunea căldurii şi a unor reactivi asupra materialului de analizat.
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Tabelul 1. Descrierea succintă a probelor de analiză preliminară
Denumirea
probei
COLORAŢIA
FLĂCĂRII

ÎNCĂLZIREA ÎN
TUB ÎNCHIS

ÎNCĂLZIREA PE
CĂRBUNE

COLORAREA
PERLELOR

Particularităţi

Informaţii oferite

În regiunea incoloră a flăcării unui bec de
gaz se introduce substanţa, care trebuie
să fie anorganică, volatilă. Se observă
colorarea flăcării. Coloraţia flăcării
furnizează indicii numai în cazul
substanţelor simple.
Urmăreşte stabilitatea, volatilitatea şi
reziduul obţinut la încălzirea progresivă a
unei substanţe, fără intervenţia oxigenului.

În cazul prezenţei în substanţa analizată a
unui anumit ion, flacăra se colorează
+
+
caracteristic: în galben–Na ; violet– K ;
2+
2+
roşu– cărămiziu–Ca ; verde–gălbui– Ba
etc.

Constă în calcinarea pe cărbune a unui
amestec format din materialul de analizat
şi carbonat de sodiu. Cu excepţia ionilor
metalelor alcaline , ceilalţi cationi (de
2+
exemplu M ), formează un reziduu de
oxizi (MO) sau de de metal (M):
2+
+
M + Na2CO3= MCO3+ 2Na
MCO3 → MO + CO2
MO + C → M + CO
Prin topire cu borax sau cu un fosfat, oxizii
unor elemente formează mase sticloase
(perle), colorate caracteristic. Astfel,
reacţiile care au loc în flacăra oxidantă a
unui bec de gaz, în cazul oxidului MO,
topit cu borax sau cu fosfat acid de sodiu
şi amoniu, se soldează cu formarea unor
metaboraţi sau fosfaţi terţiari, a căror
culoare depinde de natura metalului M :

Se pot obţine indicii asupra conţinutului în
apă de cristalizare şi volatilităţii (totale sau
parţiale, cu degajare de gaze şi vapori)
substanţei supusă analizei.
Sursa de informație preliminară o
reprezintă culoarea reziduului obținut în
urma reacției de calcinare și fenomenele
care însoțesc desfășurarea acesteia.

Se poate stabili identitatea unei serii de ioni
pe baza coloraţiei perlelor. Asupra culorii
perlelor îşi pun amprenta şi temperatura
sau caracterul (oxidant/ reducător) al
flăcării becului de gaz.

Na2B4O7∙10H2O 
B2O3 + 2NaBO2 + 10H2O
B2O3 + MO → M(BO2)2
2 NaBO2 + MO → M(BO2)2
t 0C

NaNH4HPO4∙4H2O 
NaPO3 + NH3+4H2O
NaPO3 + MO → NaMPO4
Substanţa de analizat se amestecă cu
azotat de potasiu şi carbonat de sodiu şi
se topeşte pe capac de creuzet. Au loc
reacţii redox în urma cărora se obţin mase
topite, de culori diferite:
MnSO4+2KNO3+2Na2CO3 → Na2MnO4 +
2KNO2+Na2SO4+2CO2
masă topită verde
Proba solidă, de analizat, se tratează cu :
1. H2SO4 diluat;
2. H2SO4 concentrat.
t 0C

TOPIREA
OXIDANTĂ

COMPORTAREA FAŢĂ DE
ACIDUL
SULFURIC
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Serveşte la identificarea cromului şi
manganului

Se poate evidenţia prezenţa unor anioni,
după culoarea şi mirosul gazelor degajate
din reacţia cu acidul sulfuric.

Se impune confirmarea informaţiilor astfel obţinute prin reacţii specifice în soluţie.
b) Analiza în soluţie a cationilor şi anionilor
Această etapă a analizei calitative este guvernată de inexistenţa unor reactivi analitici
specifici (nu se poate identifica un ion în prezenţa altor ioni care dau reacţii similare. De
aceea se recurge la separarea sistematică a speciilor ionice în grupe de ioni (cu ajutorul unor
reactivi comuni) şi analiza ulterioară a acestora în scopul identificării componenţilor
individuali.
Deoarece soluţiile probelor anorganice conţin amestecuri de cationi şi anioni, analiza
în soluţie se efectuează în două etape distincte:
 analiza cationilor;
 analiza anionilor.
A. Analiza în soluție a cationilor
Se bazează pe împărțirea lor în cinci grupe analitice, pe baza proprietății acestora de
a forma combinații insolubile cu o serie de reactivi comuni, utilizați în ordinea: acid clorhidric,
hidrogen sulfurat, sulfură de amoniu, carbonat de amoniu( tabelul 2)
B. Analiza în soluție a anionilor
Spre deosebire de cationi care pot fi clasificaţi conform unui criteriu unitar, în cazul
anionilor există numeroase încercări de împărţire în grupe analitice.
Sistemele propuse pentru clasificarea anionilor sunt mai puţin riguroase şi nu pot
asigura o cale sistematică în analiză. De aceea, în practică se întâlnesc foarte puţine situaţii
în care se recurge la separarea anionilor în fracţiuni distincte. În majoritatea cazurilor,
identificarea anionilor se bazează pe proprietăţi individuale, fără izolarea lor.
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Tabelul 2. Caracterizarea generală a grupelor analitice de cationi
Condiții
Grupa Reactivul
de
Cationii
Caracteristici generale
de grupă
precipitare
+
2+
Acidul
HCl diluat
Ag , Pb , - Se formează cloruri greu solubile, de culoare
2+
clorhidric,
(2N),
Hg2
albă;
I
HCl
la rece
- Cea mai solubilă este PbCl2, care se dizolvă
în apă la fierbere și în exces de HCl diluat sau
HCl concentrat;
- Numeroase ale combinații ale acestor
cationi(sulfuri, hidroxizi, ioduri, cromați, sulfați
și carbonați) sunt greu solubile și colorate.
2+
3+
Hidrogenul pH=0,5
Hg , Bi , -Precipită sulfuri colorate, având caracter
0
2+
sulfurat ,
t = 70 C
Cu ,
acido–bazic, care permite următoarea
2+
H2S
Cd (I)
subdivizare:
3+
5+
II
As , As ; - subgrupa sulfobazelor(I)- cationii ale căror
3+
Sb ,
sulfuri sunt insolubile în mediu bazic. Cu
5+
Sb ,
excepția HgS, care are o solubilitate extrem de
2+
Sn ,
redusă,Bi2S3, CuS și CdS se dizolvă în
4+
Sn (II)
HNO31:1, la cald. Totodată, cationii
componenți au și tendința accentuată de a
forma ioduri, cianuri și ferocianuri greu solubile.
- subgrupa sulfoacizilor(II)–formată din cationii
ale căror sulfuri sunt solubile atât în hidroxizi
alcalini, cât și sulfuri și polisulfuri alcaline
2+
2+
Sulfura de
pH = 8 – 9
Co , Ni , - Precipită sulfuri sau produșii de hidroliză ale
2+
3+
amoniu,
(NH3Fe , Fe , acestora, care au colorații caracteristice: CoS,
3+
III
(NH4)2S
NH4Cl)
Cr ,
NiS, FeS, Fe2S3 de culoare neagră; MnS–
0
2+
3+
t = 70 C
Mn , Al , precipitat roz; ZnS–precipitat alb; Al(OH)3 –
2+
precipitat alb, Cr(OH)3 – precipitat verde.
Zn
- În spectrul combinațiilor greu solubile ale
acestor cationi intră și carbonații, fosfații și
ferocianurile
2+
2+
Carbonatul pH = 8–9
Ca , Sr , Carbonați insolubili în apă, de culoare albă,
2+
de amoniu, (NH3Ba
solubili în acizi minerali diluați și acid acetic.
IV
(NH4)2CO3 NH4Cl)
Alte combinații greu solubile ale acestor
0
t = 70 C
cationi( sulfații, cromații, oxalații) au un impact
important în analiza chimică

V

Fără
reactiv de
grupă

+

+

Li , Na ,
+
+
K , NH4 ,
2+
Mg

Nu precipită în condițiile de precipitare a
cationilor din celelalte grupe.Formează
combinații greu solubile numai cu anioni
poliacizi cu structură complexă și volum mare.

Cel mai uzual criteriu de împărţire a anionilor în grupe analitice ia în consideraţie
solubilitatea sărurilor lor de argint şi de bariu. Diferenţierea anionilor, conform acestui criteriu
este redată în tabelul 3.
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Tabelul 3. Clasificarea analitică a anionilor
Grupa
Anionii
Denumirea
Caracteristicile generale
analitică componenţi
anionilor
ale grupei
−
I
Cl
clorură
Sărurile de argint sunt greu solubile în apă şi
insolubile în acid azotic.
−
Br
Bromură
−
I
iodură
−
CN
cianură
Sărurile de bariu sunt solubile în apă.
sulfocianură
−
SCN
(tiocianat)
2−
S
sulfură
Sărurile de argint sunt greu solubile în apă, dar
se dizolvă în acid azotic
−
II
CH3COO
acetat
−
NO2
azotit
Sărurile de bariu sunt solubile în apă
2−
CO3
Carbonat
Sărurile de argint sunt albe, greu solubile în
apă , dar solubile în acid azotic
2−
III
C2O4
oxalat
2−
SO3
sulfit
Sărurile de bariu sunt albe greu solubile în
apă, dar solubile în acid azotic
3−
PO4
fosfat
Sărurile de argint sunt colorate, greu solubile în
apă, dar solubile în acid azotic
2−
IV
CrO4
Cromat
2−
Cr2O7
bicromat
Sărurile de bariu sunt în parte colorate, greu
solubile în apă, dar solubile în acid azotic.
−
NO3
azotat
Sărurile de argint sunt solubile în apă
−
V
MnO4
permanganat
−
ClO3
clorat
−
ClO4
perclorat
Sărurile de bariu sunt solubile în apă
2−
VI
SO4
sulfat
Sărurile de argint sunt solubile în apă.
−
F
fluorură
Sărurile de bariu sunt albe greu solubile în apă,
insolubile în acid azotic.
2−
SiO3
silicat
Calcinaţi cu alcalii formează săruri solubile.
2−
VII
WO4
wolframat
2.3. Identificarea unor ioni uzuali
2.3.1. Grupa HCl
+

Cationii care intră în componența acestei grupe analitice sunt: Ag ,


Reacţii de identificare pentru ionul Ag

+

- ACIDUL CLORHIDRIC (HCl)
+
–
+
–
+
–
(Ag + NO3 ) + (H + Cl ) = AgCl + (H + NO3 )
Tipul reacţiei: de precipitare
Efectul observabil: formarea unui precipitat, caracterizat prin:
Denumire
Clorură de argint
Formulă chimică
AgCl
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Hg 22 , Pb2+

Aspect
Culoare
Solubilitate

Brânzos
Albă
- AgCl este solubilă în hidroxid de amoniu, carbonat de amoniu şi
sulfocianuri alcaline, cu formarea de combinaţii complexe. AgCl
nu se dizolvă în acid azotic

- IODURA DE POTASIU (KI)
+
–
+
–
+
–
(Ag + NO3 ) + (K + I ) = AgI + (K + NO3 )
Tipul reacţiei: de precipitare
Efectul observabil: formarea unui precipitat, cu următoarele caracteristici:
Denumirea
Iodură de argint
Formula chimică
AgI
Culoarea
Galbenă
Solubilitatea
AgI este solubilă în cianură de potasiu şi tiosulfat de sodiu şi puţin
solubilă în hidroxid de amoniu
- CROMATUL DE POTASIU (K2CrO4)
+
–
+
–
+
–
2 (Ag + NO3 ) + (2K + CrO4 ) = Ag2CrO4 + 2 (K + NO3 )
Tipul reacţiei: de precipitare
Efectul observabil: formarea unui precipitat, caracterizat prin:
Denumire
Cromat de argint
Formula chimică
Ag2CrO4
Culoare
Roşie–cărămizie
Solubilitate
Cromatul de argint este solubil în hidroxid de amoniu şi acid azotic
- HIDROGENUL SULFURAT (H2S)
+
–
+
2–
+
–
2 (Ag + NO3 ) + (2H + S ) = Ag2S + 2 (H + NO3 )
Tipul reacţiei: de precipitare
Efectul perceptibil: formarea unui precipitat, care se remarcă prin:
Denumire
Sulfura de argint
Formula chimică
Ag2S
Culoarea
Neagră
Ag2S este insolubilă în hidroxid de amoniu şi acid clorhidric diluat.
Solubilitate
- ALDEHIDA FORMICĂ (HCHO)
+
–
2( [Ag(NH3)2] + OH ) + HCHO = 2Ag + 3NH3 + HCOONH4 + H2O
Tipul reacţiei: redox
+
Modul de lucru: la soluţia ce conţine Ag se adaugă hidroxid de amoniu până când
precipitatul format se dizolvă. Se adaugă formaldehidă şi se încălzeşte.
Efectul observabil: pe pereţii eprubetei se formează o oglindă strălucitoare de argint metallic.
- AZOTATUL DE MANGAN ( Mn(NO3)2 ) – reacţia Tananaev
2+
–
+
–
+
2–
2 AgCl+ (Mn +2NO3 ) + 6 (Na +OH ) = 2Ag+(2Na + MnO3 ) +
+
–
+
–
2(Na + Cl ) + 2(Na + NO3 )
Tipul reacţiei: redox
Modul de lucru: pe hârtie de filtru, pe care se adaugă câte o picătură din soluţiile următorilor
reactivi, în ordinea: AgNO3, HCl, Mn(NO3)2, NaOH.
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Efectul observabil: apariţia instantanee a unei coloraţii negre, intense, datorată formării
argintului elementar.
2.3.2. Grupa H2S
2+
3+
2+
2+
Această grupă analitică este compusă din următorii cationi; Hg ;Bi ; Cu ; Cd ;
3+
5+
2+
4+
3+
5+
As ;As ; Sn ; Sn ; Sb ; Sb .
 Reacţii de identificare pentru ionul mercuric
- HIDROGENUL SULFURAT
2+
–
+
2–
+
–
(Hg + 2Cl ) + (2H + S ) = HgS + 2 (H + Cl )
Tipul reacţiei: de precipitare
Efectul observabil: depunerea unui precipitat, caracterizat prin:
Denumirea
Sulfură mercurică
Formula chimică
HgS
Culoarea
Neagră
Solubilitatea
Sulfura mercurică este insolubilă în acid azotic (1:1) la cald , dar se
dizolvă în apă regală (amestec 3HCl + 1HNO3):
3HgS + 6HCl +3HNO3 = 3HgCl2+2NO +3S + 4H2O
- IODURA DE POTASIU ( KI )
2+
–
+
–
+
–
(Hg + 2Cl ) + 2 (K + I ) = HgI2 + 2 (K + Cl )
Tipul reacţiei: de precipitare
Efectul observabil: se depune un precipitat, cu următoarele caracteristici:
Denumirea
Iodura mercurică
Formula chimică
HgI2
Culoarea
Roşie
Solubilitatea
Iodura mercurică este solubilă în exces de reactiv, cu formarea
unui anion complex incolor tetraiodomercuric:
+
–
+
2–
HgI2 + 2 (K + I ) = (2K + [HgI4] )
- CLORURA STANOASĂ (SnCl2)
2+
–
2+
–
4+
–
2 (Hg + 2Cl ) + (Sn + 2Cl ) = Hg2Cl2 + (Sn + 4Cl )
2+
–
4+
–
Hg2Cl2 + (Sn + 2Cl ) = 2Hg + (Sn + 4Cl )
Tipul reacţiei: redox
Efectul observabil: formarea unui precipitat alb de calomel; în exces de reactiv se obţine Hg
cenuşiu.
2+
 Reacţii de identificare pentru ionul Cd
- HIDROGENUL SULFURAT (H2S)
2+
2–
+
2–
+
2–
(Cd + SO4 ) + (2H + S ) = CdS + (2H + SO4 )
Tipul reacţiei: de precipitare
Efectul observabil: depunerea unui precipitat, caracterizat prin:

Denumirea
Formula chimică
Culoarea

Sulfură de cadmiu
CdS
În funcţie de condiţiile de reacţie, sulfura de cadmiu are diferite
nuanţe, de la galben–deschis, până aproape de brun, trecând prin
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Solubilitatea

portocaliu.
Sulfura de cadmiu se dizolvă în HNO3 2N la cald, în HCl diluat, în
H2SO4 20% fierbinte şi în cianuri alcaline
C6 H 5

- DITIZONA
S

C

N
NH

N C6 H 5
NH C6H5

+

Cd

2

N

+

C

S
NH

N
Cd/2
NH
C6 H 5

Tipul reacţiei de complexare
Efectul observabil: formarea unui complex de culoare roşu–fragă, solubil în cloroform (soluţia
de ditizonă în cloroform este verde).
2+
 Reacţii de identificare pentru ionul Cu
- HIDROGENUL SULFURAT (H2S)
2+
2–
+
2–
+
2–
(Cu + SO4 ) + (2H + S ) = CuS + (2H + SO4 )
Tipul reacţiei: de precipitare
Efectul observabil : depunerea unui precipitat, caracterizat prin:
Denumirea
Sulfură cuprică
Formula chimică
CuS
Culoarea
Neagră
Solubilitatea
Sulfura cuprică este solubilă în acid azotic diluat la cald şi cianură de
potasiu
- HIDROXIDUL DE AMONIU ( NH4OH ) în exces
2+
2–
+
–
2+
2–
(Cu + SO4 ) + 4(NH4 + OH ) = ( [Cu(NH3)4] + SO4 ) + 4H2O
Tipul reacţiei: de complexare
Efectul observabil: coloraţie albastră–azurie, datorită formării ionului complex
2+
tetraaminocupric, [Cu(NH3)4]
- SULFOCIANURA DE POTASIU (KSCN) ŞI PIRIDINA (Py)–reacţia Spacu
2+
2–
+
–
+
2–
(Cu + SO4 ) + 2Py + 2(K + SCN ) = CuPy(SCN)2 +(2K +SO4 )
Tipul reacţiei: de complexare
Efectul observabil: formarea unei combinaţii greu solubile, sulfocianura dipiridinocuprică,
CuPy( SCN)2, de culoare verde- mazăre
- 8 – HIDROXICHINOLINA (OXINA)

+
N

OH

2
1/ 2 Cu

+

+H

+

N
O
Cu/2

Tipul reacţiei: de complexare
Efectul observabil: formarea oxinatului de cupru, greu solubil în apă şi de culoare galben–
verzuie
2.3.3. Grupa sulfurii de amoniu
2+
2+
2+
3+
3+
2+
3+
2+
Cationii care aparţin acestei grupe sunt Co , Ni , Fe , Fe , Cr , Mn , Al și Zn
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Reacţii de identificare pentru ionul Co

2+

- SULFURA DE AMONIU [( NH4)2S]
2+
–
+
2–
+
–
(Co +2Cl ) + (2NH4 + S ) = CoS + 2(NH4 + Cl )
Tipul reacţiei: de precipitare
Efectul observabil: se depune un precipitat, care se distinge prin:
Denumirea
Sulfură de cobalt
Formula chimică CoS
Culoarea
Neagră
Solubilitatea
CoS proaspăt preparată este solubilă în HCl; prin şedere se transformă
într-o modificaţie care poate fi solubilizată numai cu apă regală.
-SULFOCIANURA DE AMONIU (SAU POTASIU)- reacţia Vogel
2+
–
+
–
+
2–
+
–
(Co +2Cl )+4(NH4 + SCN ) = (2NH4 +[Co(SCN)4] +2(NH4 +Cl )
Tipul reacţiei: de complexare
Efectul observabil: în exces de sulfocianură şi în prezenţa acetonei, apare o coloraţie
albastră.
3+
 Reacţii de identificare pentru ionul Fe
- SULFURA DE AMONIU [( NH4)2S]
3+
–
+
2–
+
–
2(Fe +3Cl ) + 3( 2NH4 + S ) = Fe2S3 + 6(NH4 + Cl )
Tipul reacţiei: de precipitare
Efectul observabil: depunerea unui precipitat, care se distinge prin:
Denumirea
Sulfura ferică
Formula chimică
Fe2S3
Culoarea
Neagră
Solubilitatea
Fe2S3 se dizolvă în acizi minerali şi în acid acetic
Comportarea în mediu
La rece, cu apa, Fe2S3, hidrolizează şi formează hidroxidul feric,
apos
Fe(OH)3, un precipitat roşu–brun
- SULFOCIANURA DE POTASIU (KSCN)
3+
–
+
–
+
–
(Fe +3Cl ) + 3(K + SCN ) = Fe(SCN)3 + 3(K + Cl )
Tipul reacţiei: de complexare
Efectul observabil: formarea unei coloraţii roşu–sânge, extractibilă în eter stabilă în mediu
acid.
- FEROCIANURA DE POTASIU (K4[Fe(CN)6])
3+
–
+
4–
+
–
4(Fe +3Cl ) + 3(4K + [(Fe(CN)6] ) = Fe4[Fe(CN)6]3+ 12(K + Cl )
Tipul reacţiei: de precipitare
Efectul observabil: se depune un precipitat care poate fi descris astfel:

Denumirea
Ferocianură ferică
Formula chimică
Fe4[Fe(CN)6]3
Albastră (albastru de Berlin sau Prusia)
Culoarea
Notă: reacţia are loc în mediu neutru sau acid.
3+
 Reacţii de identificare pentru ionul Cr
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- SULFURA DE AMONIU [( NH4)2S]
3+
–
+
2–
+
–
2(Cr +3Cl ) + 3(2NH4 + S ) = Cr2S3 + 6(NH4 + Cl )
Cr2S3 + 6H2O = 2Cr(OH)3 + 3H2S
Tipul reacţiei: de precipitare
Efectul observabil: depunerea unui precipitat, caracterizat prin:
Denumirea
Hidroxidul de crom
Formula chimică
Cr(OH)3
Culoarea
Verde
Solubilitatea
Cr(OH)3 este solubil în HCl şi hidroxizi alcalini (are caracter
amfoter)
- TOPIREA OXIDANTĂ
Cr2(SO4)3+3KNO3+5Na2CO3→2Na2CrO4+3KNO2+3Na2SO4+5CO2
Tipul reacţiei: redox
Modul de lucru: sarea de crom, în stare solidă, amestecată cu azotat de potasiu şi carbonat
de sodiu, fin pulverizate se încălzeşte pe capac de creuzet.
Efectul observabil: apariţia unei mase topite de culoare galbenă
2+
 Reacţii de identificare pentru ionul Mn
- SULFURA DE AMONIU [ ( NH4)2S]
2+
2–
+
2–
+
2–
(Mn +SO4 ) + (2NH4 + S ) = MnS + (2NH4 + SO4 )
Tipul reacţiei: de precipitare
Efectul observabil: depunerea unui precipitat, care se caracterizează prin:
Denumirea
Sulfura manganoasă
Formula chimică
MnS
Culoarea
Roz
Solubilitatea
MnS se dizolvă în HCl diluat şi CH3COOH şi este insolubilă în
exces de reactiv
- PERSULFATUL DE AMONIU [(NH4)2S2O8]
2+
2–
+
2–
+
–
(Mn +SO4 ) + 5(2NH4 + S2O8 ) +8H2O = 2(H + MnO4 ) +
+
2–
+
2–
+ (2NH4 + SO4 ) +7(2H +SO4 )
Tipul reacţiei: redox
Modul de lucru: se ia într-o eprubetă o cantitate suficientă de (NH4)S2O8 cristalizat, se adaugă
H2SO4 diluat, 1–2 ml soluţie de AgNO3, o cantitate mică din soluţia conţinând mangan şi se
fierbe.
Efectul observabil: soluţia se colorează în violet, datorită formării acidului permanganic
(HMnO4).
2+
 Reacţii de identificare pentru ionul Zn
- SULFURA DE AMONIU [(NH4)2S]
2+
2–
+
2–
+
2–
(Zn +SO4 ) + (2NH4 + S ) = ZnS + (2NH4 + SO4 )
Tipul reacţiei: de precipitare
Efectul observabil: depunerea unui precipitat, particularizat prin:
Denumirea
Sulfură de zinc
Formula chimică
ZnS
Aspectul
Amorf
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Albă
ZnS se dizolvă în acizi minerali şi hidroxizi alcalini. Este insolubilă
în acid acetic.

Culoarea
Solubilitatea

- DITIZONA
C6 H5

S

C

N
NH

N C 6 H5
NH C6H5

+

2
1/ 2 Zn

N

+

C

S
NH

N
Zn/2
NH
C6 H 5

Tipul reacţie : de complexare
Efectul observabil: formarea unui complex roşu–carmin, solubil în chloroform.
2.3.4. Grupa carbonatului de amoniu
2+
2+
2+
În grupa carbonatului de amoniu sunt încadraţi următorii cationi uzuali: Ca , Sr , Ba .
2+
 Reacţii de identificare pentru ionul Ca
- CARBONATUL DE AMONIU [(NH4)2CO3]
2+
–
+
2–
+
–
(Ca +2Cl ) + (2NH4 + CO3 ) = CaCO3 + 2(NH4 + Cl )
Tipul reacţiei: de precipitare
Efectul observabil: depunerea unui precipitat, care poate fi caracterizat astfel:
Denumirea
Carbonat de calciu
Formula chimică CaCO3
Aspectul
Amorf; după un anumit timp sau prin fierbere CaCO3 devine cristalin
Culoarea
Albă
Solubilitatea
CaCO3 este solubil în acizi minerali şi în acid acetic
- FEROCIANURA DE POTASIU ( K4[Fe(CN)6] )
2+
–
+
4–
+
–
(Ca +2Cl ) + (4K + [Fe(CN)6] ) + 2( NH4 + Cl )=
+
–
Ca (NH4)2[Fe(CN)6] + 4(K + Cl )
Tipul reacţiei: de precipitare
Efectul observabil: se depune un precipitat alb de ferocianură de calciu şi amoniu
 Notă : reacţia are loc în prezenţă de clorură de amoniu


Reacţii de identificare pentru ionul Ba

2+

-CARBONATUL DE AMONIU [(NH4)2CO3]
2+
–
+
2–
+
–
(Ba +2Cl ) + (2NH4 + CO3 ) = BaCO3 + 2( NH4 + Cl )
Tipul reacţiei: de precipitare
Efectul observabil: formarea unui precipitat, caracterizat prin:

Denumirea
Formula chimică
Culoarea
Solubilitatea

Carbonat de bariu
BaCO3
Albă
BaCO3 este insolubil în apă şi solubil în acizi diluaţi (HCl, HNO3 şi
CH3COOH)
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- ACIDUL SULFURIC (H2SO4)
2+
–
+
2–
+
–
(Ba +2Cl ) + (2H + SO4 ) = BaSO4 + 2(H + Cl )
Tipul reacţiei: de precipitare
Efectul observabil: depunerea unui precipitat, descris astfel:
Denumirea
Sulfat de bariu
Formula chimică BaSO4
Aspectul
Microcristalin
Culoarea
Albă
 Notă: precipitarea are loc chiar din soluţiile cele mai diluate
- BICROMATUL DE POTASIU (K2Cr2O7)
2+
–
+
2–
+
–
2(Ba +2Cl )+(2K +Cr2O7 ) +2( Na +CH3COO )+H2O = 2BaCrO4 +
+
–
2(Na + Cl ) + 2CH3COOH
Tipul reacţiei: de precipitare
Efectul observabil: se depune un precipitat ale cărui caracteristici sunt:
Denumirea
Cromat de potasiu
Formula chimică
BaCrO4
Culoarea
Galbenă
Solubilitatea
Cromatul de bariu este solubil în HCl şi HNO 3 diluat şi insolubil în
CH3COOH.
 Notă: reacţia se efectuează în mediu de acetat de sodiu .
2.3.5. Grupa fără reactiv
+
+
+
+
+
Această grupă analitică este constituită din următorii cationi: Li , Na , K , Rb , Cs ,
+
2+
NH4 , Mg .
+
 Reacţii de identificare pentru ionul Na
- PIROSTIBIATUL ACID DE POTASIU [K[Sb(OH)6]
+
–
+
–
+
–
(Na + Cl ) + (K +[Sb(OH)6] ) = Na[Sb(OH)6] + (K +Cl )
Tipul reacţiei: de precipitare
Tehnica de lucru: reacţia are loc numai în soluţii neutre sau slab alcaline şi este accelerată
prin frecarea pereţilor eprubetei cu o baghetă de sticlă.
Efectul observabil: depunerea unui precipitat cu următoarele caracteristici:
Denumirea
Pirostibiat acid de sodiu
Formula chimică Na[Sb(OH)6]
Aspectul
Cristalin
Culoarea
Albă
- ACETATUL DE URANIL (UO2(CH3COO)2)
+
–
2+
–
+
–
(Na + Cl ) + (UO2 +2CH3COO )+ CH3COOH + NaUO2(CH3COO)3+(H +Cl )
+
 Reacţii de identificare pentru ionul K
- HEXANITROCOBALTIATUL TRISODIC [Na3[Co[NO2]6]
+
–
+
3–
+
–
2(K +Cl )+ (3Na +[Co(NO2)6] )= K2Na[Co(NO2)6] +2(Na +Cl )
Tipul reacţiei: de precipitare
Efectul observabil: se depune un precipitat, cu următoarele caracteristici:
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Denumirea
Formula chimică
Aspectul
Culoarea
Solubilitatea
Notă: precipitatul de
acide.

Hexanitrocobaltiat de potasiu şi sodiu
K2Na[Co(NO2)6]
Cristalin
Galbenă
K2Na[Co(NO2)6] este solubil în acizi minerali .
K2Na[Co(NO2)6] se formează numai din soluţii neutre sau slab

- ACIDUL PERCLORIC (HClO4)
+
–
+
–
+
–
(K +Cl ) + (H +ClO4 ) = KClO4 + ( H + ClO4 )
Tipul reacţiei: de precipitare
Efectul observabil: formarea unui precipitat, caracterizat prin:
Denumirea
Perclorat de potasiu
Formula chimică
KClO4
Aspectul
Cristalin
Culoarea
Albă
Solubilitatea
KClO4 este greu solubil în apă, alcooli, acizi, hidroxizi


+

Reacţii de identificare pentru ionul NH4

- BAZELE TARI ( NaOH , KOH )
+
–
+
–
+
–
(NH4 + Cl ) + (Na +OH ) = NH3 + (Na + Cl ) + H2O
Tipul reacţiei: acido–bazică
Efectul observabil: degajarea unui gaz, amoniacul, NH3, cu miros caracteristic.
- REACTIVUL NESSLER (tetraiodomercuriatul dipotasic,K2[HgI4]
+
2–
+
–
+
–
NH3 + 2(2K + [HgI4] )+(K + OH ) = Hg2I3NH2 + 5(K + I ) + H2O
Tipul reacţiei: de precipitare
Efectul observabil: obţinerea unei coloraţii galbene sau a unui precipitat galben–brun, pentru
concentraţii mari.
 Notă: reacţia are loc numai în mediu alcalin.
2.3.6. Identificarea unor anioni
–

 Identificarea ionului Cl
- ACIDUL SULFURIC CONCENTRAT (H2SO4)
+
–
+
2–
+
2–
2( Na + Cl ) + (2H + SO4 ) = 2HCl + (2Na + SO4 )
Efectul observabil degajarea unui gaz incolor, înţepător (HCl)
- BICROMATUL DE POTASIU (K2Cr2O7) în acid sulfuric concentrat
4NaCl+ K2Cr2O7 + 3H2SO4 = 2 CrO2Cl2 + K2SO4 + 2Na2SO4 +3H2O
Modul de lucru: se tratează la cald o clorură solidă cu pulbere de bicromat de potasiu şi o
picătură de acid sulfuric concentrat.
Efectul observabil: degajarea unor vapori bruni de clorură de cromil (Cr 2O2Cl2)
–

 Identificarea anionului NO3
- SULFATUL FEROS (FeSO4)
2NaNO3+ 4H2SO4 + 8FeSO4 =2(FeSO4∙NO) + 3Fe2(SO4)3 +Na2SO4 + 4H2O
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Modul de lucru: într-o eprubetă se introduce soluţia care conţine azotatul, se adaugă o soluţie
saturată de sulfat feros şi se agită; apoi se lasă să se prelingă încet H2SO4 concentrat,
înclinând eprubeta şi turnând acidul de-a lungul pereţilor.
Efectul observabil: formarea a 2 straturi de lichid la a căror zonă de contact apare un inel
brun
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3. SOLUŢII. EXPRIMAREA CONCENTRAŢIEI SOLUŢIILOR
Deoarece majoritatea reacţiilor utilizate în analiza chimică se efectuează în soluţie
(pe cale umedă), este important să se cunoască ce se întâmplă cu substanţele în cursul
dizolvării, care sunt speciile chimice participante la reacţie
Soluţiile sunt amestecuri omogene de două sau mai multe substanţe care nu
interacţionează chimic. O soluţie este formată din următoarele componente:
 solvent sau dizolvant - este componentul aflat în proporţie mai mare şi care nu îşi
schimbă starea de agregare;
 solvit, solut sau dizolvat – substanţa dizolvată, care se găseşte în cantitate mai mică.
După starea lor de agregare, soluţiile pot fi solide, lichide sau gazoase (tabelul 1).
Tabelul 1. Clasificarea soluţiilor după starea lor de agregare.
Stare de agregare a
Soluţii
solventului
solvitului
solide
lichide

gazoase

Exemple

solidă

solidă

aliaje

lichidă

gazoasă

H2O + CO2

lichidă

lichidă

H2O + H2SO4

lichidă

solidă

gazoasă

gazoasă

H2O + NaCl;
C2H5OH + I2
Aer (N2 + O2)

În analiza chimică se folosesc în principal soluţiile lichide, care pot fi apoase, parţial
apoase sau neapoase.
Ansamblul de fenomene corespunzătoare acţiunii solventului asupra substanţei
solvite constituie dizolvarea. Prin dizolvare legăturile existente între particulele de solvit sunt
perturbate, formându-se noi legături între solvent şi solvit, până când amestecul devine
omogen. În acest context, dizolvarea poate fi definită ca o sumă de acţiuni variate, greu de
prevăzut şi dependente de:
 natura legăturilor chimice din moleculele solvitului;
 natura legăturilor solventului ( inter / intramoleculare);
 polaritatea moleculelor solventului;
 constanta dielectrică ( ε ) a solventului.
În funcţie de caracterul interacţiunilor dintre solvent şi solvit, dizolvanţii (solvenţii) pot fi:
 polari - sunt constituiţi din molecule polare (alcooli, cetone, apa, care solventul cel
mai utilizat în analiza chimică) şi au constante dielectrice mari (40 – 180);
 nepolari: benzen, toluen, eter etilic, tetraclorură de carbon. Dizolvanţii nepolari în a
căror alcătuire intră molecule nepolare sau cu polaritate redusă se caracterizează prin
valori mici ale constantei dielectrice (sub 20).
În anumite condiţii de temperatură şi presiune un solvent poate dizolva cantităţi
variabile dintr-un solvit, până la atingerea unei valori limită care nu mai poate fi depăşită (o
nouă cantitate de substanţă adăugată nu se mai dizolvă). Soluţia respectivă, în care procesul
de dizolvare devine reversibil, stabilindu-se un echilibru dimanic de forma
substanţa dizolvată ⇄ substanţa nedizolvată
se numeşte soluţie saturată.
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Soluţiile suprasaturate au capacitatea de a dizolva cantităţi de substanţă mai mari
decât cele conţinute de soluţiile nesaturate. Soluţiile suprasaturate se caracterizează printr-un
grad înalt de instabilitate.
Soluţiile care conţin o cantitate de solvit mai mică decât cea corespunzătoare
saturaţiei şi care mai pot dizolva anumite cantităţi de substanţă se numesc nesaturate.
Cantitatea maximă de substanţă dizolvată într-o anumită cantitate de solvent, la o
0
anumită temperatură (de obicei 25 C), reprezintă solubilitatea substanţei respective (se
exprimă în mol/L, g/L, g/100 g solvent). Ultimul mod de exprimare este mai des utilizat în
industrie; în funcţie de valoarea solubilităţii, substanţele chimice se împart în:

uşor solubile–cantitatea de substanţă dizolvată este mai mare de 10 g/100 g solvent
(apă);

puţin solubile - cantitatea dizolvată este cuprinsă între 1 şi 0,01 g /100 g apă;

practic insolubile - cantitatea dizolvată este mai mică de 0,01 g / 100 g apă.
Pentru analiza chimică este deosebit de importantă prepararea şi exprimarea corectă
a concentraţiei soluţiilor.
Concentraţia unei soluţii reprezintă măsura cantităţii de substanţă dizolvată într-o
anumită cantitate de soluţie sau solvent.
În practica analitică se utilizează frecvent următoarele modalităţi de exprimare a
concentraţiei soluţiilor:
 concentraţia procentuală de masă (g/g) – reprezintă număr de grame substanţă
solvită în 100 g soluţie;
 concentraţia procentuală de volum (v/v) – reprezintă număr de mililitri (mL)
substanţă lichidă dizolvată în 100 mL soluţie;
 concentraţia la mie (‰) – exprimă grame substanţă dizolvată la 1000 mL soluţie;
 titrul (T) – exprimă grame substanţă dizolvată într-un mL soluţie (g/mL);
 concentraţia molară (molaritatea) (m)–reprezintă numărul de moli (molecule gram)
de substanţă dizolvată în 1000 mL soluţie (mol/L); pentru a afla molaritatea unei
soluţii se împarte masa (G, în grame) de substanţă dizolvată într-un litru de soluţie la
masa moleculară a substanţei dizolvate ( m = G / M );
 concentraţia normală (normalitatea) (n sau N)–exprimă numărul de echivalenţi
gram de substanţă dizolvată în 1000 mL soluţie (echiv.g / L); normalitatea unei soluţii
se calculează împărţind masa (G, în grame) de substanţă dizolvată într-un litru de
soluţie la echivalentul gram al substanţei dizolvate (N = G / E). Echivalentul gram al
unei substanţe se calculează cu relaţia E = M / p, unde p reprezintă numărul de
particule (protoni, ioni hidroxil, electroni) cu care reacţionează substanţa respectivă.

34

4. ANALIZA TITRIMETRICĂ
4.1. Considerații generale
4. 1. 1. Principiul analizei titrimetrice
Titrimetria (analiza titrimetrică) este o metodă de analiză cantitativă de primă utilitate
în practica de laborator, datorită următoarelor avantaje:
- analiza este simplă, rapidă, precisă,
- uneori nu este necesară separarea componenţilor interferenţi,
- rezultatele analizei se pretează pentru interpretări statistice,
- mersul analizei poate fi prevăzut prin calcul.
Analiza titrimetrică se bazează pe măsurarea exactă a volumului soluţiei unui reactiv
de concentraţie cunoscută, necesar transformării cantitative a speciei de analizat într-un alt
produs, conform unei reacţii stoechiometrice.
Cunoașterea reacției chimice de bază, a mărimii probei de analizat și a volumului și
concentrației soluției de reactiv utilizat permite determinarea prin calcul a conținutului speciei
de analizat.
Reacţiile chimice utilizate în analiza titrimetrică trebuie să indeplinească următoarele
condiţii:
- să fie stoechiometrice;
- să fie rapide;
- să fie practic totale;
- să nu fie însoţite de reacţii secundare;
- să poată fi pus în evidenţă sfârşitul reacţiei.
Specia chimică de analizat (ion, element sau substanță) se numește titrat. Reactivul
acestuia, de concentrație exact și precis cunoscută poartă numele de titrant sau soluție
titrimetrică. Titrantul se alege astfel încât să asigure desfăşurarea cantitativă a reacţiei de
bază, respectiv transformarea reactanţilor în produşi de reacţie în proporţie de 99,9%.
Operaţia experimentală de adăugare treptată, în volume mici a soluţiei de titrant din
biuretă, în soluţia speciei de analizat până la consumarea completă a acesteia se numeşte
titrare.
Deoarece principala măsurătoare care se efectuează este cea a unui volum de
soluţie, metodele analizei titrimetrice se mai numesc metode volumetrice (analiză
volumetrică, volumetrie).
Momentul titrării în care cantitatea de titrant adăugat este echivalentă cu cea de
substanţă de titrat reprezintă punctul de echivalenţă. Volumul de titrant corespunzător
punctului de echivalenţă se numeşte volum de echivalenţă.
Punctul de echivalenţă este de fapt un punct teoretic; punctul experimental, la care
se apreciază că reacţia este totală, reprezintă punctul final al titrării. Diferenţa dintre punctul
final şi punctul de echivalenţă a titrării constituie eroarea de titrare.
Pentru determinarea punctului final al titrării se folosesc:

metode chimice (vizuale), care utilizează substanţe, numite indicatori, capabile de aşi modifica o proprietate uşor observabilă (de exemplu culoarea) funcţie de variația
unor parametrii ai sistemului titrat-titrant (pH, concentraţia ionilor metalici, potenţial
redox, etc). Indicatorul potrivit pentru o titrare se alege astfel încât schimbarea de
proprietate să se producă în jurul punctului de echivalenţă a titrării;

metode instrumentale, bazate pe măsurarea, cu ajutorul unor aparate adecvate, a
variaţiei unei proprietăţi fizico-chimice a sistemului de titrat.
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Într-o determinare titrimetrică se parcurge o succesiune de operații experimentale
care poate fi reprezentată schematic astfel:
Spălarea și umplerea biuretei cu soluția de titrant
o spălarea biuretei cu apă și apă distilată;
o spălarea biuretei cu soluția de titrant;
o umplerea biuretei cu soluția de titrant;
o aducerea nivelului soluției la zero
Măsurarea exactă a volumului de soluție de titrat
 spălarea pipetei și clătirea ei cu soluția de titrat;
 umplerea pipetei cu soluția de titrat;
 transvazarea soluției în flaconul de titrare;
 diluarea cu apă distilată.
Adăugarea indicatorului
Titrarea
punct de echivalență

titrat + titrant

indicator + titrant → indicator reacționat
culoare 1
culoare 2
Citirea volumului de titrant la punctul de echivalență
Calculul rezultatelor titrării
Calculul concentraţiei speciei determinate are la bază principiul echivalenţei: La
punctul de echivalenţă al titrării numărul de echivalenţi gram de titrat este egal cu numărul de
echivalenţi gram de titrant.
4.1.2. Curbe de titrare. Indicatori
Pe parcursul titrării are loc o variaţie continuă a concentraţiei speciilor participante la
reacţie. Reprezentarea grafică a dependenţei concentraţiei uneia din speciile chimice
implicate în reacţia de titrare (sau a unei proprietăţi corelate cu concentraţia), funcţie de
volumul de titrant adăugat (v, ml), poartă numele de curbă de titrare. Curbele de titrare
reprezintă o formă intuitivă de monitorizare a unei titrări. Curbele de titrare pot fi calculate
teoretic, simulate sau determinate experimental şi oferă informaţii privind:
- desfăşurarea reacţiei care stă la baza titrării şi posibilitatea determinării speciei de
analizat;
- condiţiile experimentale optime de realizare a titrării;
- precizia titrării şi erorile care o însoţesc;
- alegerea metodei optime de indicare a sfârşitului titrării.
Se cunosc două tipuri de curbe de titrare (Figura 1):
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liniare, P = f (v), unde P reprezintă concentraţia sau o mărime ce depinde liniar de
concentraţie; punctul de echivalenţă al titrării corespunde punctului de intersecţie al
celor două drepte. Asemenea curbe se întâlnesc în titrimetria instrumentală.
logaritmice, -lg P = f (v) ; la aceste curbe, întâlnite în titrimetria chimică, pe ordonată
se reprezintă o mărime care este funcţie logaritmică de concentraţie, ca de exemplu:
0,059 ox
+
pH = - lg [H ], pM = - lg [M], E  E 0 
, iar pe abscisă volumul de titrant
lg
red
n
adăugat (v, ml) sau procentul de component titrat (n,%)

P

pH

a)

ve

v, ml

b)

ve

v, ml

Figura 1. Tipuri de curbe de titrare: a) liniară; b) logaritmică.
Indicatorii sunt substanțe care au o proprietate(culoare, fluorescență, turbiditate)
susceptibilă a se modifica în funcție de concentrația anumitor ioni dintr-o soluție titrată.
Schimbarea proprietății monitorizate nu se produce instantaneu, ci într-un anumit
domeniu de concentrație al substanței relevante, numit interval (domeniu) de viraj.
În scopul utilizării lor la sesizarea punctului de echivalență, indicatorii trebuie să
îndeplinească următoarele condiții:
 să funcționeze reversibil;
 să se caracterizeze printr-un interval de viraj cât mai îngust;
 să aibă solubilitate suficient de mare în mediul de titrare;
 capacitatea ridicată de schimbare a proprietății să permită folosirea lor în concentrații
mici;
 să prezinte solubilitate în condiții experimentale date.
Principalii indicatori utilizați se împart în :
- indicatori acido–bazici–își modifică proprietatea în funcție de pH–ul soluției
titrate;
indicatori redox–schimbarea proprietății este dependentă de variația
potențialului redox (E);
- indicatori de precipitare și complexonometrici–modificarea proprietății se
produce în funcție de pM–ul (pM = - lg [M]) soluției.
Pentru aprecierea cât mai exactă a sfârșitului unei titrări, indicatorul se alege astfel
încât intervalul său de viraj să fie inclus în domeniul saltului de proprietate și cît mai aproape
de punctul de echivalență.
4.1.3. Soluții standard
Una dintre forme cele mai uzuale ale legii echivalenței care stă la baza calculelor în
analiza titrimetrică este:
N1V1= N2V2
în care:
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N1, N2 = concentrațiile normale ale celor 2 soluții;
V1 = volumul soluției titrate;
V2 = volumul de echivalență al soluției de reactiv de titrare.
Așadar, calcularea concentrației soluției de analizat, N 1, prin intermediul legii
echivalenței (N1= N2∙V2/ V1) este condiționată de utilizarea unor soluții titrante de concentrații
riguros cunoscute. Aceste soluții se numesc soluții standard, etalon sau titrimetrice.
În funcție de modul de preparare, soluțiile standard se clasifică în:
1) soluții standard primar, care se obțin prin cântărirea exactă (la balanța analitică)
a unei cantități anterior calculate de substanță și dizolvarea acesteia într-un volum
cunoscut de solvent (în flacon cotat).
Această metodă de preparare a unei soluții de concentrație exact cunoscută
este aplicabilă numai dacă substanța respectivă este un standard primar(substanță
titrimetrică). Caracteristicile definitorii ale unei substanțe care poate îndeplini rolul de
standard primar sunt:
- compoziție chimică bine definită;
- grad înalt de puritate (>99,9%);
- stabilitate atât în stare solidă cât și în soluție( nu se descompune în timp sau
la acțiunea agenților atmosferici, nu absoarbe umiditate etc)
- solubilitate mare în apă;
- masă moleculară relativ mare(pentru ca eroarea la cântărire să fie cât mai
mică).
Exemple de astfel de substanțe sunt: acidul oxalic (H2C2O4∙2H2O), carbonatul de
sodiu (Na2CO3), bicromatul de potasiu(K2Cr2O7), clorura de potasiu(KCl) etc.
2) soluții standard secundar, care se obțin din substanțe care nu îndeplinesc condițiile
impuse standardelor primare, prin parcurgerea următoarele etape:
1. Prepararea unei soluții de concentrație aproximativă:
-cântărirea substanței la balanța tehnică (cu precizie redusă);
-dizolvarea ei la un volum aproximativ(sticlă de laborator)
2. Standardizarea–stabilirea concentrației exacte a soluției
astfel preparate, prin titrare cu o substanță standard primar
Soluțiile standard secundar au cea mai largă utilizare în determinările titrimetrice și
pot fi exemplificate prin soluțiile de hidroxid de sodiu(NaOH), acid clorhidric(HCl),
permanganat de potasiu(KMnO4), tiosulfat de sodiu (Na2S2O3).
Numărul care arată de câte ori o soluție reală( de concentrație aproximativă) este mai
diluată sau mai concentrată decât o soluție de concentrație exactă( teoretică) se numește
factor volumetric sau factor de corecție, F = Nr / Nt = Tr / Tt.
Dacă există o soluție standard (primar sau secundar) de concentrație mai mare decât
cea necesară, se măsoară cu exactitate un volum determinat de soluție ( stabilit prin calcul),
astfel încât prin diluare la flacon cotat să se obțină soluția de concentrația dorită.
4.1.4. Clasificarea metodelor titrimetrice
Cele mai importante de diferențiere între metodele titrimetrice sunt corelate cu :
a) modul de indicare a punctului de echivalenţă;
b) mediul de reacție;
c)modul de efectuare a titrărilor;
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d) tipul reacției de titrare
a) după modul de indicare a punctului de echivalenţă se deosebesc: titrimetria
chimică şi titrimetria instrumentală;
b) după mediul de reacţie, determinările titrimetrice se pot efectua în soluţii apoase
sau în solvenţi neapoşi;
c) metodele de titrare diferențiate în funcție de modul de execuţie a titrării sunt
prezentate în tabelul 1.
d) după tipul reacţiei chimice care stă la baza titrării (echilibrele care se produc între
titrat şi titrant), metodele analizei titrimetrice se grupează astfel:
- titrimetria prin reacţii acido-bazice;
- titrimetria prin reacţii redox;
- titrimetria prin reacţii de complexare;
- titrimetria prin reacţii de precipitare.
Tabelul 1. Modalități de execuție a titrărilor
Condiții de
aplicare

Metoda
Directă

Principiu
în soluția de analizat se
adaugă treptat titrant, până la
punctul de echivalență

Indirectă

soluției de titrat i se adaugă
un volum măsurat de titrant în
exces, care ulterior se
retitrează cu o altă soluție
titrimetrică

Viteza mică de
reacție în
titrarea directă;
Absența unui
indicator potrivit

Prin
substituție

implicarea speciei de titrat
într-o reacție chimică cu un
reactiv adecvat, după care
unul dintre produșii de
reacție(rezultat în cantitate
echivalentă cu substanța de
analizat) este titrat cu
reactivul de titrare

Titratul nu
reacționează
direct cu soluția
titrimetrică;
Nu există un
indicator potrivit.

Exemple
-titrarea acidului clorhidric cu
hidroxid de sodiu;
-titrarea unor agenți reducători
cu permanganat de potasiu;
-titrarea clorurii de sodiu cu
azotat de argint
titrarea clorurilor prin metoda
Volhard:
NaCl + AgNO3= AgCl+ NaNO3 +
AgNO3 exc es
AgNO3 exc es + NH4SCN =
AgSCN + NH4NO3
Dozarea iodometrică a ionilor
2+
Cu :
2CuSO4+4KI =2CuI + I2+ K2SO4
I2+ Na2S2O3 = 2NaI + Na2S4O6

4.2.TITRIMETRIA PRIN REACȚII ACIDO – BAZICE
4.2.1.Echilibre acido – bazice (cu transfer de protoni)
Reacțiile analitice bazate pe transferul de protoni sunt foarte des întâlnite în chimia
analitică.
+
Protonul, particula elementară cu masa 1 și sarcina +1 este identic cu ionul H . În
+
soluție apoasă acest ion nu poate exista decât în stare hidratată; ionul H 3O se numește
+
hidroxoniu( se notează simplificat H )
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Brönsted și Lowry au fundamentat teoria protolitică a acizilor și bazelor, pe baza
transferului de protoni. În conformitate cu această teorie, acizii sunt substanțe capabile să
cedeze protoni. Spre deosebire de acizi, bazele sunt definite, conform acestei teorii, prin
capacitatea lor de a accepta(fixa) protoni.
Toate reacțiile acido – bazice implică transferul reversibil al protonului de la acid la
bază:
ACID ⇄ BAZĂ + H
(donor) (acceptor)
Relația definește un cuplu acido –bazic(sistem simplu conjugat).
Apa, utilizată frecvent ca solvent și ca mediu de reacție are caracter dublu:
 de generator de protoni
+

H2O ⇄H + OH
(acid)
+



−

de acceptor de protoni

H2O + H ⇄ H3O
(bază)
Datorită caracterului său dual, apa este un electrolit amfoter (amfiprotic), a cărui comportare
poate fi descrisă prin următorele echilibre:
+

+

H2O + H2O ⇆ H3O + OH
+

2 H2O ⇆ H3O + OH
+

respectiv

H2O ⇆ H + OH
+

sau simplificat:

−

−

−

Disocierea electrolitică a apei este caracterizată de mărimea Kw numită produsul
ionic al apei sau constantă de autoprotoliză:
−

+

Kw = [ H ] ∙ [OH ]
+
−
0
−14
Produsul [ H ] ∙ [OH ] este o mărime constantă a cărei valoare la 25 C este Kw ≈ 10
+
−
+
Deoarece K este constant, valorile [H ] şi [OH ] sunt interdependente, [H ]= K w

OH 

w



−
0
−14
respectiv, [OH ] = K w şi variază de la 10 la 10 . În aceste condiţii, pe baza mărimii

H
concentraţiei ionilor de hidrogen sau de hidroxil se poate descrie caracterul acid sau bazic al
unei soluţii astfel:
+
−
+
−7
 dacă [H ] >[OH ] ( [H ] > 10 ioni g / L ) , soluţia este acidă ;
+
−
+
−7
−
−7
 dacă [H ] < [OH ] ([H ] < 10 ioni g / L ; [OH ] > 10 ioni g / L) soluţia este alcalină .
Pentru o exprimare mai comodă a concentraţiei în ioni de hidrogen sau de hidroxil,
Sörensen a introdus, în anul 1909, noţiunea de pH sau exponent de hidrogen. pH – ul se
defineşte ca logaritmul zecimal cu semn negativ al concentraţiei ionilor de hidrogen:

 

+

pH = − lg [ H ]
Conform acestei definiţii, concentraţia ionilor de hidrogen se calculează din pH – ul
unei soluţii astfel:
+
−pH
[ H ] = 10
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În mod similar, pentru exprimarea concentraţiei ionilor de hidroxil se foloseşte
noţiunea de pOH (exponent de hidroxil ), definit ca:
−
pOH = − lg [ OH ]
Aplicând aceste notaţii produsului ionic al apei, se obţine:
+

−

− lg [H ] − lg [OH ] = − lg Kw
pH + pOH = 14
Aşadar, scala de pH este de 14 unităţi, iar în cadrul ei caracterul acido–bazic variază
astfel:
pH
< 7 ( 0 –7)
= 7
> 7 ( 7 –14)

pOH
14 – pH ( >7 )
7
14 – pH ( < 7 )

Caracterul soluţiei
Acid
Neutru
Bazic

Cunoaşterea pH-ului unei soluţii joacă un rol esenţial în executarea unei reacţii care
stă la baza unei metode de analiză. Calcularea pH –ului unei soluţii apoase se face în funcţie
de natura substanţei dizolvate (acid, bază, sare) şi de tăria electrolitului respectiv (tabelul 4.)
În conformitate cu teoria protolitică, tăria unui acid sau a unei baze este determinată
de abilitatea substanţei respective de a ceda, respectiv de a primi un proton.
Pe baza legii acţiunii maselor, constanta de echilibru la cedarea unui proton de către
un acid în soluţie apoasă poartă numele de constantă de aciditate şi se notează cu Ka. În
mod asemănător, constanta echilibrului de disociere a bazelor în soluţie apoasă se numeşte
constantă de bazicitate ( Kb)
Dependenţa dintre constanta de aciditate şi constanta de bazicitate a unui cuplu acid
– bază este:
Ka ∙ Kb = K w
Aşadar, produsul dintre constanta de aciditate şi constanta bazei conjugate este
constant şi egal cu produsul ionic al apei.
Constantele de aciditate şi bazicitate constituie criterii cantitative de apreciere a tăriei
unui acid sau a unei baze. Astfel, cu cât Ka are o valoare mai mare, cu atât acidul este mai
tare. În mod similar, tăria unei baze este cu atât mai mare cu cât valoarea constantei sale de
bazicitate este mai ridicată.
În funcţie de tăria lor, acizii anorganici şi bazele anorganice se clasifică conform
tabelului 2. Din punct de vedere al tăriei lor, acizii şi bazele organice sunt electroliţi slabi.
Substanţele care pot ceda succesiv mai mulţi protoni se numesc acizi poliprotici (poliacizi –
H2S; H2CO3; H3PO4). În mod similar, compuşii care au capacitatea de a accepta succesiv mai
mulţi protoni se numesc baze poliprotice (polibaze–Ca( OH)2 ; Al(OH)3 ). Tăria poliacizilor sau
a polibazelor descreşte cu numărul corespunzător al treptelor de disociere.
Sărurile sunt compuşi chimici rezultaţi din reacţiile de neutralizare care se produc
între acizi şi baze care aparţin unor cupluri acido – bazice diferite. Fiind electroliţi tari, sărurile
sunt complet disociate în ioni în soluţie apoasă.

41

Tabelul 2. Clasificarea acizilor şi bazelor de natură anorganică după tăria lor
ACIZI

Ka

Exemple

BAZE

Kb

Exemple



Tari

Slabi

0

> 10

−1

<<10

Hidracizi:
HCl , HBr ;
 Oxiacizi :
HNO3, HClO4,
H2SO4
o Hidracizi:
HCN , H2S;
o Oxiacizi :
H2CO3,H2SO3,
H3PO4, H3BO3

0

Tari

>10

Slabe

<< 10

−1

NaOH,
KOH,
LiOH
NH4OH,
AgOH
Mg( OH)2,
Al( OH)3

Hidroliza este reacţia inversă neutralizării în care sunt implicaţi ionii unei sări şi ionii
apei. Reacţia de hidroliză decurge cu refacerea acidului şi a bazei care au format sarea:
SARE + H2O ⇆ ACID + BAZĂ
Din punct de vedere al capacităţii lor de a hidroliza sărurile se clasifică conform
tabelului 3.
Fiind o reacţie de echilibru, procesul de hidroliză se caracterizează prin constanta de
hidroliză Kh, care semnifică fie constanta de aciditate, fie cea de bazicitate a ionilor
hidrolizabili, precum şi prin gradul de hidroliză ( h sau 100 h, %). Gradul de hidroliză este o
mărime analogă gradului de disociere a electroliţilor şi reprezintă raportul dintre numărul de
molecule de sare care hidrolizează şi numărul total de molecule de sare.
Aprecierea cantitativă a hidrolizei se face prin pH–ul soluţiei sării respective. Relaţiile
pentru calculul mărimilor ce caracterizează echilibrul de hidroliză a sărurilor în soluţii apoase
sunt prezentate în tabelul 4.
În scopul atenuării influenţei semnificative manifestate de concentraţia ionilor de
hidrogen asupra echilibrelor chimice, în analiza calitativă şi cantitativă se recurge, în
nenumărate cazuri, la utilizarea soluţiilor tampon.
Tabelul 3. Clasificarea sărurilor
Categoria
Particularităţi
Exemple
Săruri fără
Provin din neutralizarea unui Clorura de sodiu
hidroliză
acid tare cu o bază tare.
Azotatul de potasiu
(care nu
Soluţiile apoase ale acestor
Cloratul de sodiu
hidrolizează)
săruri au caracter neutru
( pH = 7 )
Săruri cu hidroliză
Provin din neutralizarea:
(care hidrolizează)  unui acid tare cu o bază
-Clorura de amoniu
Azotatul de amoniu
slabă;
-Acetatul de sodiu
 unui acid slab cu o bază
Cianura de potasiu
tare;
-Azotitul de amoniu
 unui acid slab cu o bază
Cianura de amoniu
slabă
Imprimă soluţiilor un caracter
acid sau bazic
Soluţiile tampon sunt amestecuri chimice care au proprietatea de a menţine aproape
constantă concentraţia ionilor de hidrogen (respectiv pH–ul) la adăugarea unui acid tare sau
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a unei baze tari. Pentru a–şi îndeplini funcţia de reglare a acidităţii şi bazicităţii mediului în
jurul anumitor valori de pH, o soluţie tampon trebuie să fie formată din doi componenţi:
 unul care să fixeze protoni;
 altul care să elibereze protoni.
Tabelul 4. Relaţii de calcul ale mărimilor ce caracterizează echilibrele care se stabilesc
în soluţii apoase de acizi, baze, săruri
Mărimea
Relaţia de calcul
Semnificaţia
+
−
Acizi tari monoprotici,
HX → H + X
Disociere completă ;
+
−
HX
[H ] = [X ] = Ca
C = concentraţie totală
mol/L
+
−
Baze tari monoprotice
MOH → M + OH
−
+
MOH
[OH ] = [M ] = Cb
Disociere parţială,
reversibilă
relaţia simplificată
−5
( Ka≤ 10 )

HA ⇆ H + A

−

+

H A 


Acizi slabi
monoprotici ,
HA



HA

Ka =

−

+

+

[H ]=[A ]; [HA] = Ca – [H ]
+

K a Ca

[H ] =
Baze slabe
monoprotice ,
BOH

BOH ⇆ B + OH
+

B OH 
=


Kb

Disociere parţială,
reversibilă

−



BOH
−

+

−

[B ]=[OH ];[BOH]=Cb–[ OH ]
−

K bCb

[OH ] =
Acizi slabi
poliprotici, HnA
Baze slabe
poliprotice, B(OH)n
Săruri ale acizilor tari
cu baze tari , MX

+

K a1 C a

[H ] =
−

K b1 C b

[OH ] =

+

Săruri fără hidroliză

Kw

[H ] =

B +H2O ⇆ BOH + H
+

Hidroliză acidă
relaţii simplificate de calcul


a concentraţiei ionilor de
hidrogen;

Kw
Kb



constantei de hidroliză

Kw
K b  Cs



gradului de hidroliză

Kh =

h=

+

K w  Cs
Kb

+

[H ] =
Săruri ale acizilor tari
cu baze slabe, BX

relaţia simplificată
−5
( Kb≤ 10 )
4
Dacă K1/K2 ≥ 10 , se
neglijează disocierea în
treptele următoare
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A + H2O ⇆ HA + OH
−

Săruri ale bazelor tari
cu acizi slabi, MA

+

[H ] =

Kh =
Săruri ale acizilor slabi
cu baze slabe

−

K w  Ka
Cs

Kw
K a C s

Kw
;h=
Ka

B + A + H2O ⇆BOH+HA
+

−

Kw  Ka
Kb

+

[H ] =

Soluţii tampon
HA / MA
BOH / BX

o
o

Kh
1 Kh
+

;h=

[H ] = Ka
−

Ca
Cs

[OH ] = Kb

Dacă :
- Ka = Kb, soluţia are caracter
neutru ( pH = 7 );
- Ka > Kb, soluţia are caracter
acid (pH < 7);

Kw
Kh =
Ka  Kb
h=

Hidroliză alcalină

Kh

- Ka < Kb, soluţia este
alcalină (pH > 7 )
Se opun variaţiilor de pH la
adăugarea unor cantităţi mici
de acizi sau baze tari.

Cb
Cs

Cele mai uzuale tipuri de soluţii tampon sunt rezultatul amestecării:
unui acid slab ( HA ) cu sarea acestuia cu o bază tare (MA), de exemplu acid acetic/
acetat de sodiu, CH3COOH/CH3COONa;
unei baze slabe ( BOH ) şi sarea acesteia cu un acid tare ( BX ), de exemplu hidroxid de
amoniu / clorură de amoniu, NH4OH / NH4Cl.

4.2.2. Titrări acido – bazice
Titrimetria prin reacţii acido-bazice (cu transfer de protoni) se bazează pe interacțiuni
stoechiometrice de forma:
Acid1 + Bază2 ⇄ Bază1 + Acid2
Alegerea titrantului optim se bazează pe necesitatea respectării condiției ca reacția
de titrare să fie practic cantitativă, adică Acidul1 să fie neutralizat de Baza2 în proporţie de
minimum 99,9 %. Astfel, în funcţie de titrantul utilizat, se deosebesc:
 metode alcalimetrice al căror obiectiv este determinarea substanţelor cu proprietăţi acide
prin titrarea lor cu o bază adecvată (hidroxidul de sodiu, hidroxidul de potasiu);
 metode acidimetrice, aplicabile pentru determinarea substanţelor având caracter alcalin
prin folosirea unui acid potrivit (acid clorhidric, acid sulfuric) cu rol de reactiv de titrare.
Desfăşurarea reacţiei de titrare poate fi descrisă printr-o dependenţă de forma:
pH = f ( volumul de titrant sau procentul titrat )
Reprezentarea grafică a acestei dependenţe se numeşte curbă de titrare acido–
bazică. Curbele de titrare acido–bazică sunt curbe logaritmice al căror aspect depinde de:
- natura şi tăria electroliţilor implicaţi în reacţia de titrare;
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- concentraţiile acestora;
- temperatură;
- natura solventului.
Pentru estimarea vizuală a sfârşitului titrării se folosesc cel mai frecvent indicatorii
acido–bazici de culoare. Modificarea culorii acestor indicatori, care sunt acizi sau baze
organice slabe, în funcţie de pH–ul mediului de titrare, a fost explicată în diverse moduri,
elaborându-se mai multe teorii, între care se remarcă teoria cromoforo–ionică. Conform
acestei teorii, factorul determinant în virajul culorii este modificarea de structură ce se
produce simultan cu schimbarea gradului de disociere a indicatorului.
Mărimea intervalului de viraj caracteristic, definit ca domeniul de pH în care se
produce schimbarea de culoare, este de circa două unităţi de pH. Astfel:
 metiloranjul îşi schimbă culoarea de la roşu la galben în intervalul de pH de la 3,1 la
4,4 ;
 domeniul de viraj (de la roşu la galben) caracteristic pentru indicatorul roşu de metil
corespunde valorilor de pH cuprinse între 4,4 şi 6,2;
 fenolftaleina se caracterizează printr-un interval de viraj situat între pH = 8,2 şi pH=
10, în care schimbarea culorii sale este de la incolor la roşu ;
 virajul timolftaleinei de la incolor la albastru se produce în domeniul de pH 9,4–10,6.
Indicatorul cel mai potrivit pentru o titrare acido–bazică se alege astfel încât pH –ul
corespunzător punctului de echivalenţă să fie inclus în intervalul său de viraj şi cât mai
aproape de mijlocul acestuia.
4.2.3. Dozări alcalimetrice
4.2.3.1. Prepararea și standardizarea soluției 0,1N de hidroxid de sodiu
Hidroxidul de sodiu, NaOH, este o bază tare a cărei higroscopicitate și tendință
marcată de carbonatare în prezența dioxidului de carbon din atmosferă sau dizolvat nu-i
permit încadrarea în categoria substanțelor titrimetrice. În acest context, utilizarea sa ca
titrant pentru dozarea acizilor tari și slabi precum și a sărurilor cu hidroliză acidă este
obligatoriu precedată de stabilirea concentrației exacte a soluției de NaOH prin titrare cu
soluția unei substanțe standard primar( standardizarea).
 Prepararea soluției 0,1N de NaOH
Pentru a prepara 1L de soluție de concentrație aproximativ 0,1N de NaOH (ENaOH=
40/1= 40g) sunt necesare 0,1∙40 =4g NaOH
Din punct de vedere practic, se procedează astfel:
CÂNTĂRIREA CANTITĂTII NECESARE DE SUBSTANȚĂ
Se cântăresc, la balanța tehnică, 5-6 g de NaOH solid
DIZOLVAREA
NaOH cântărit se aduce într-un pahar, se clătește de 2-3 ori cu
apă distilată fiartă și răcită și se dizolvă în circa 100 mL apă
distilată.
DILUAREA
Soluția astfel obținută se trece cantitativ într-o sticlă, se
completează volumul la 1L cu apă distilată fiartă și răcită și se
omogenizează.
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 Standardizarea soluției 0,1N de NaOH
Principiul metodei
Substanța titrimetică având cea mai frecventă utilizare pentru standardizarea unei
soluții de hidroxid de sodiu este acidul oxalic, cu următoarele caracteristici:
- formula chimică, H2C2O4∙2H2O;
- masa moleculară, 126
- acid diprotic slab pentru care K1= 6,5∙10−2, K2= 6,1∙10−5.
Ecuația reacției chimice de neutralizare care stă la baza titrării este:
H2C2O4 + 2 NaOH = Na2C2O4 + 2H2O
Echivalenții- gram ai reactanților din acestă reacție au valorile: ENaOH= 40/1= 40g;

EH 2C2O4 = 126/2=63g.
Pentru alegerea indicatorului adecvat, se consideră ca la punctul de echivalență al
titrării, pH-ul sistemului de titrare este determinat de oxalatul de sodiu- sare cu hidroliză
alcalină, astfel încât concentrația ionilor de hidrogen se calculează cu relația:

[H+]e =

KwK2
=
Cs

10 14  6,1  10 5
= 2,47∙10−9; pHe = 8,6
10 1

În aceste condiții, indicatorul care se alege pentru evidențirea sfârșitului titrării este
fenolftaleina în al cărei interval de viraj (8,2 – 10) este inclusă valoarea calculată a pH – ului
la echivalență(pHe= 8,6). Fenolftaleina virează de la incolor la pH < 8,2 la roz slab(pH>10).
Dacă soluția de hidroxid de sodiu mai conține carbonat de sodiu, Na 2CO3, este
posibilă desfășurarea reacției:
2 Na2CO3 + , H2C2O4= Na2C2O4 + 2NaHCO3
soldată cu titrarea parțială a alcalinității soluției, în prezența fenolftaleinei și la rece.
0
Pentru eliminarea acestui neajuns, titrarea se efectuează la cald (t=70–80 C), când
bicarbonatul de sodiu reface carbonatul:
2NaHCO3= Na2CO3 + CO2+ H2O
care va reacționa în continuare cu acidul oxalic.
Modul de lucru
 Prepararea soluției etalon de acid oxalic de concentrație exact 0,1N
CALCULAREA

cantității de substanță necesară pentru a prepara 1l soluție
0,1N de acid oxalic : a =0,1 ∙63 = 6,3g
CÂNTĂRIREA

cantitătii necesare de substanță. Se cântăresc 6,3 g acid oxalic
la balanța analitică
DIZOLVAREA ȘI DILUAREA

Cantitatea cântărită se dizolvă și se diluează cu apă distilată
fiartă și răcită la flacon cotat de V mL (1L)
CALCULAREA TITRULUI SOLUȚIEI DE ACID OXALIC

Titrul real al soluției de acid oxalic (g/mL) este egal cu raportul
dintre cantitatea de substanță cântărită(a,g) și volumul soluției
preparate (VmL)

46



Standardizarea soluției de NaOH
MĂSURAREA EXACTĂ A UNOR VOLUME DE SOLUȚIE ETALON

Din soluția de acid oxalic se măsoară cu pipeta sau biureta
semiautomată, volume de n mL care se aduc ulterior în
flaconul de titrare
DILUAREA

Se diluează cu aproximativ 50mL de apă distilată fiartă și răcită
ADĂUGAREA INDICATORULUI

Se adaugă 2-3 picături de fenolftaleină
ÎNCĂLZIREA
0

Se încălzește soluția până la 70–80 C, pe sita unui bec de gaz.
TITRAREA

Se titrează la cald, cu soluția de NaOH din biuretă, sub
continuă agitare, până când soluția din flaconul de titrare se
colorează în roz slab a cărui persistență durează 15–30
secunde.
CITIREA VOLUMULUI DE ECHIVALENȚĂ

Se citește la biuretă volumul de soluție de NaOH consumat la
titrare (v, mL )
Calculul rezultatelor analizei
Calcularea titrului soluției de NaOH se face cu ajutorul relației:
TNaOH =

n  TH 2C2O4  40
63  v

, g/mL

unde: TNaOH = titrul soluției de NaOH;
n = volumul de soluție de acid oxalic, mL;
TH 2C2O4 = titrul soluției de acid oxalic, g/mL;
v = volumul de NaOH consumat la titrare, mL
Normalitatea, NNaOH și factorul (F) soluției de NaOH se calculează după cum
urmează:
NNaOH =

TNaOH  1000
N
echiv/L ; F = NaOH
40
0,1

Rezultatele experimentale se notează în tabelul următor.
Nr. det.
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4.2.3.2 Dozarea acidului acetic
Principiul metodei
Acidul acetic, CH3COOH, este un acid slab monoprotic(Ka= 1,76∙10−5) cu masa
moleculară egală cu 60.
3
Sub formă de acid acetic glacial (99,8%, d = 1, 053g/cm ) are un spectru larg de
utilizări în industria chimică, iar sub formă de oțet (soluție diluată de acid acetic), este
indispensabil în industria alimentară.
Pentru determinarea concentrației exacte a unei soluții de acid acetic se recurge la
titrarea acesteia cu o soluție standardizată de hidroxid de sodiu.Titrarea se bazează pe
următoarea reacție de neutralizare:
CH3COOH + NaOH = CH3COONa + H2O
titrat
titrant
Titratul și titrantul au echivalenții -gram egali cu: ECH3COOH = 60/1= 60g; ENaOH= 40/1=
40g. Valorile de pH în diferitele momente ale titrării a 100 mL soluţie de acid acetic 0,1mol/L
şi respectiv 1 mol/L cu hidroxid de sodiu de aceeaşi concentraţie sunt prezentate în tabelul 5.
Tabelul 5. Titrarea CH3COOH cu NaOH
Procentul
Etapa titrării
de acid
pH
titrat,
n%
Ca= Cb = 0,1 M
Ca = C b = 1 M
Iniţială
0
2,88
2,50
Până la punctul de
echivalenţă
La punctul de
echivalenţă
După punctul de
echivalenţă

10
50
90
99
100

3,80
4,75
5,70
6,75
8,72

3,80
4,75
5,70
6,75
9,35

101
110
150

10,70
11,70
12,30

11,70
12,70
13,30

pH

După cum se observă din tabelul 5, valoarea calculată a pH – ului de echivalență
(determinat de acetatul de sodiu, CH3COONa, sare cu hidroliză alcalină), se încadrează în
intervalul de viraj al fenolftaleinei,astfel
încât în această titrare se folosește ca
14
indicator fenolftaleina.
12
Pe baza datelor din tabelul se
obţin curbele de titrare reprezentate în
10
figura 2.
8
6

Figura 2. Curba de titrare a acidului
acetic cu NaOH

0,1M

4

1M

2
0
0

50

100

150

200

n, %
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Modul de lucru
MĂSURAREA EXACTĂ A VOLUMELOR DE SOLUȚIE DE TITRAT

În flaconul de titrare se măsoară, cu ajutorul unei pipete sau biurete
semiautomate, volume (n mL) de soluție de acid acetic (de concentrație
~0,1N)
DILUAREA

Se diluează cu aproximativ 50mL de apă distilată
ADĂUGAREA INDICATORULUI

Se adaugă 2-3 picături de fenolftaleină
TITRAREA

Se titrează cu soluția standardizată de NaOH din biuretă, sub continuă
agitare, până la virajul culorii de la incolor la roz slab.
CITIREA VOLUMULUI DE ECHIVALENȚĂ

Se citește la biuretă volumul de soluție de NaOH cu titrul T NaOH consumat
la titrare (v, mL )
Calculul rezultatelor analizei
Conținutul în acid acetic al soluției analizate, exprimat în g CH 3COOH/L, se poate calcula prin
aplicarea următoarei formule:
gCH3 COOH / L 

v  TNaOH  60
 1000
n  40

în care: n = volumul de soluție diluată de acid acetic de analizat, mL;
v = volumul de NaOH consumat la titrare, mL
TNaOH = titrul soluției de NaOH, g/mL (în calcule se va lua valoarea medie a titrului
obținută prin prelucrarea datelor de la standardizarea soluției de NaOH cu H 2C2O4).
Rezultatele experimentale se notează în tabelul următor.
Nr. det.
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4.2.4. Dozări acidimetrice
Acidimetria cuprinde metodele de dozare a substanțelor alcaline (baze tari sau slabe,
săruri cu hidroliză bazică) prin titrarea acestora cu soluția unui acid tare (acid clorhidric, acid
sulfuric).
4.2.4.1. Prepararea și standardizarea soluției 0,1N de acid clorhidric
Acidul clorhidric(HCl) este un acid tare cu masa moleculară M= 36,5 și echivalentul –
gram, EHCl = 36,5/1 = 36,5g, care se evidențiază ca unul dintre cei mai utilizați titranți în
analiza titrimetrică. Din cauza volatilității relativ ridicate, acidul clorhidric nu este substanță
titrimetrică, astfel încât utilizarea sa ca titrant este condiționată de standardizarea soluțiilor
sale care se prepară de concentrații aproximative.
Prepararea soluției 0,1 N de acid clorhidric
Acidul clorhidric este disponibil în laborator sub forma unei soluții de concentrație
3
aproximativ 37% și densitate d= 1,19 g/cm . Din această soluție concentrată se prepară, prin
diluare, soluții de HCl 0,1N, care este concentrația cu cel mai important impact în analiza
titrimetrică.
Deoarece din punct de vedere experimental este mult mai ușoară măsurarea unui
volum, se pornește de la calculul volumului de soluție de HCl~ 37% necesar pentru a prepara
1L de soluție aproximativ 0,1N:


-

cantitatea de HCl pur este : 0,1 ∙ 36,5 = 3,65 g HCl;
cantitatea de soluție 37% care conține 3,65 g HCl pur este:
37 g HCl pur.......................................................100 g soluție concentrată
3,65 g HCl pur................................................... x g soluție concentrată

⇒x = 9,8 g de soluție concentrată
- volumul de soluție de HCl 37%(V) corespunzător acestei cantități de soluție concentrată
rezultă din expresia densității:

V=

masa de solutie 9,8

= 8,2 mL soluție de HCl 37%
densitate
1,19

Practic, pentru a a prepara 1L de soluție de HCl aproximativ 0,1N se parcurg etapele
care pot fi reprezentate schematic astfel:
MĂSURAREA VOLUMULUI CALCULAT DE SOLUȚIE
CONCENTRATĂ
Se măsoară, aproximativ, cu un cilindru gradat, 8,2 mL de soluție
concentrată de HCl (37%)
DILUAREA
Volumul astfel măsurat de soluție se aduce într-o sticlă de 1L care
conține 100 – 200 mL apă distilată, se completează cu apă
distilată la ~1L și se omogenizează.
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Standardizarea soluției 0,1N de HCl

Principiul metodei
Dintre diferitele substanțe titrimetrice alcaline(carbonatul de sodiu anhidru, boraxul,
oxalatul de sodiu anhidru etc.) potențial utilizabile pentru standardizarea soluției de acid
clorhidric, carbonatul de sodiu anhidru se folosește cel mai frecvent.
Carbonatul de sodiu anhidru, Na2CO3, este o sare cu hidroliză alcalină care are masa
moleculară egală cu 106. Utilizarea sa la standardizarea soluției de HCl se bazează pe
următoarea reacție chimică:
Na2CO3 + 2 HCl = 2 NaCl + H2CO3
Echivalenții–gram ai reactanților sunt: ENa 2CO3 =106/2=53 g și, respectiv EHCl=
36,5/1=36,5g.
La punctul de echivalență sistemul de titrare conține numai clorură de sodiu, NaCl –
sare fără hidroliză(pH = 7) și acid carbonic, H2CO3 –acid diprotic slab(Ka1= 3,72∙10−7; Ka2=
5,73∙10−11). În consecință, pH-ul de echivalență va fi determinat de acidul carbonic format:
+

= 1,36.10-4 ion g/L

=

[H ] =

pHe=3,87
Această valoare a pHe recomandă utilizarea metiloranjului (interval de viraj cuprins
între pH 3,1 – 4,4) ca indicator.
Modul de lucru


Prepararea soluției etalon de carbonat de sodiu de concentrație exact 0,1N
CALCULAREA CANTITĂȚII DE SUBSTANȚĂ
NECESARĂ PENTRU A PREPARA 1L SOLUȚIE 0,1 N DE
CARBONAT DE SODIU: a =0,1 ∙53 = 5,3g
CÂNTĂRIREA CANTITĂTII NECESARE DE SUBSTANȚĂ
Se cântăresc 5,3 g de Na2CO3 la balanța analitică
DIZOLVAREA ȘI DILUAREA
Cantitatea cântărită se aduce cantitativ și se diluează cu apă
distilată fiartă și răcită la flacon cotat de V mL (1L)
CALCULAREA TITRULUI SOLUȚIEI DE CARBONAT DE
SODIU
Titrul real al soluției de carbonat de sodiu (g/mL) este egal cu
raportul dintre cantitatea de substanță cântărită(a,g) și volumul
soluției preparate (VmL)
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Standardizarea soluției de HCl
MĂSURAREA EXACTĂ A UNOR VOLUME DE SOLUȚIE ETALON
Din soluția etalon de carbonat de sodiu se măsoară cu pipeta sau
biureta semiautomată, volume de n mL care se aduc ulterior în flaconul
de titrare
DILUAREA
Se diluează la aproximativ 50 -70mL cu apă distilată.
ADĂUGAREA INDICATORULUI
Se adaugă 1-2 picături de metiloranj.
TITRAREA
Se titrează cu soluția de HCl din biuretă, sub continuă agitare, până la
schimbarea culorii indicatorului de la galben la portocaliu
CITIREA VOLUMULUI DE ECHIVALENȚĂ
Se citește la biuretă volumul de soluție de HCl consumat la titrare
(v, mL )

Calculul rezultatelor analizei
Titrul soluției de HCl, THCl, se calculează cu ajutorul relației:
n  TNa2CO3  36,5
THCl =
, g/ mL
v  53
unde: n = volumul de soluție de carbonat de sodiu luat pentru o titrare, mL;

TNa2CO3 = titrul soluției de carbonat de sodiu, g/mL;
v = volumul de HCl consumat la titrare, mL
Normalitatea soluției de HCl, NHCl, poate fi calculată cu relația:
T  1000
NHCl = HCl
, echiv/L
36,5
iar factorul de normalitate, F se calculează astfel: F =

NHCl
0,1

Rezultatele experimentale se trec în tabelul de mai jos.
Nr. det.
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4.2.4.2. Dozarea amoniacului
Principiul metodei
Amoniacul, NH3, este o bază slabă (Kb = 1,74∙10−5) cu masa moleculară egală cu 17.
Determinarea conținutului de amoniac dintr-o soluție apoasă diluată se realizează
prin titrarea acestaia cu o soluție standardizată de HCl, conform reacției:
NH3 + HCl = NH4Cl
sau
NH4OH + HCl = NH4Cl + H2O
titrat titrant
Pe baza acestei reacții se calculează echivalenții–gram ai titratului (amoniacului) (E=17) și
titrantului (EHCl = 36,5).
În tabelul 6 sunt prezentate valorile calculate ale pH - ului în diferite momente ale
titrării unei soluţii (v1 = 100 mL) de hidroxid de amoniu (NH4OH) de concentraţie 0,1 mol/L cu
o soluţie de acid clorhidric de aceeaşi concentrație
Tabelul 6. Titrarea NH4OH cu HCl
Etapa titrării
Iniţială

Procentul de bază
titrată, n %
0

11,30

10
50
90
99
100

10,20
9,25
8,30
7,30
5,15

101
110
150

3,30
2,30
1,70

Până la punctul de
echivalenţă
La punctul de
echivalenţă
După punctul de
echivalenţă

pH

Valorile de pH din tabelul 6 evidențiază faptul că pH–ul de echivalență (determinat de
clorura de amoniu–sare cu hidroliză acidă) se situează în intervalul de viraj al indicatorului
roșu de metil (pH=4,4→6,2). Așadar, indicatorul folosit la titrarea amoniacului cu acid
clorhidric este roșu de metil, al cărui viraj de culoare în jurul punctului de echivalență este de
la galben la portocaliu.
Dacă se reprezintă grafic datele din tabelul 6, se obţine o curbă logaritmică (figura 3),
care descrie evoluţia titrării unei
soluţii 0,1M de hidroxid de amoniu
12
cu o soluţie de acid clorhidric de
10
aceeaşi concentraţie.

pH

8

Figura 3. Curba de titrare a NH4OH
0,1mol / L cu HCl 0,1mol/L

6
4
2
0
0

50

100

150

200

n, %

56

Modul de lucru
MĂSURAREA EXACTĂ A VOLUMELOR DE SOLUȚIE DE ANALIZAT
În flaconul de titrare se măsoară, cu ajutorul unei pipete sau biurete
semiautomate, volume (n mL) de soluție de amoniac (de concentrație
~0,1N)
DILUAREA
Se diluează la aproximativ 50 - 70mL cu apă distilată.
ADĂUGAREA INDICATORULUI
Se adaugă 1-2 picături de roșu de metil
TITRAREA
Se titrează cu soluția standardizată de HCl din biuretă, sub continuă
agitare, până la virajul culorii de la galben la portocaliu.
CITIREA VOLUMULUI DE ECHIVALENȚĂ
Se citește la biuretă volumul de soluție de HCl cu titrul T HCl consumat la
titrare (v, mL )
Calculul rezultatelor analizei
Conținutul de amoniac din soluția de analizat, exprimat în g NH3/L se calculează cu relația:
v  THCl  17
g NH3/L =
 1000
n  36,5
în care: n = volumul de soluție de amoniac luat pentru o titrare,mL;
v = volumul de HCl consumat la titrare, mL
THCl = titrul soluției de HCl, g/mL( în calcule se va lua valoarea medie a titrului,
obținută prin prelucrarea datelor de la standardizarea soluției de HCl cu Na 2CO3
Rezultatele experimentale se notează în tabelul următor
Nr. det.
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4.3. TITRIMETRIA REDOX
4.3.1. Echilibre de oxido – reducere
Reacţiile de oxido–reducere sunt reacţiile însoţite de un transfer de electroni (ē ) de la
un reducător la un oxidant. Notaţiile prescurtate uzuale ale reducătorului şi oxidantului sunt
„red” şi respectiv „ox”.
Reducătorul cedează electroni, se oxidează :
De exemplu, ionul Sn

2+

red ⇆ ox + nē
4+
prin cedarea a doi electroni, se oxidează la Sn :

Sn ⇆ Sn + 2ē
Oxidarea este procesul de cedare de electroni. În urma desfăşurării acestui proces,
numărul de oxidare al atomilor ( valenţa aparentă) creşte.
Oxidantul acceptă electroni, se reduce
2+

4+

ox + nē ⇆ red
3+
Astfel, de exemplu, prin acceptarea unui electron, ionul feric (Fe ) se reduce la ionul feros
2+
(Fe ):
Fe + 1ē ⇆ Fe
Reducerea este procesul de acceptare de electroni de către o specie chimică. Prin
reducere, numărul său de oxidare scade.
Se precizează că în cazul a numeroşi compuşi chimici numărul de oxidare al atomilor
se calculează prin atribuirea numărului de oxidare +1 pentru hidrogen şi – 2 pentru oxigen.
Speciile chimice între care are loc transferul de electroni formează un cuplu (sistem)
redox în care:
 unui reducător îi corespunde oxidantul conjugat;
 unui oxidant îi corespunde reducătorul conjugat.
Cuplurile redox implicate în echilibrele de mai sus pot fi scrise simplificat astfel:
4+
2+
3+
2+
Sn / Sn ; Fe / Fe , sau în general , ox / red.
Deoarece electronii, ca şi protonii, nu pot exista liberi în soluţie, cele două fenomene,
oxidarea şi reducerea, se petrec concomitent între două cupluri redox conjugate până la
stabilirea echilibrului redox. Astfel, de fapt, echilibrele de reducere şi de oxidare au
semnificaţie numai dacă sunt considerate împreună :
3+

2+

2Fe + Sn ⇆ 2Fe + Sn
Aşadar, procesul de oxido–reducere este unitar, compus din două semireacţii (de
oxidare şi de reducere) îndreptate în sensuri contrare, în care numărul de electroni cedaţi de
reducător trebuie să fie egal cu numărul de electroni primişi de către oxidant. În general, un
proces de oxido–reducere, poate fi reprezentat în următoarea formă simplificată:
3+

2+

2+

4+

ox1 + pē ⇆ red1 │x m
red2 – mē ⇆ ox2 │x p
Numărul de electroni transferaţi va fi identic dacă prima ecuaţie se înmulţeşte cu m, iar a
doua ecuaţie cu p :
m ox1 + mpē ⇆ m red1
p red2 – mpē ⇆ p ox2
m ox1 + p red2 ⇆ m red1 + p ox2
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După cum se observă, pe baza electronilor transferaţi se stabilesc şi coeficienţii
stoechiometrici ai unei reacţii redox.
Tendinţa oxidanţilor sau a reducătorilor de a accepta sau de a ceda electroni este
diferită, fiind funcţie de structura electronică a acestora.
Pentru aprecierea cantitativă a capacităţii (puterii) oxidante sau reducătoare a unui
cuplu redox se utilizează mărimea numită potenţial redox.
Fie sistemul redox ox + nē ⇆ red . Dacă în soluţia sa se introduce un electrod inert
de platină, datorită schimbului continuu de electroni între electrod şi soluţie se stabileşte o
diferenţă de potenţial a cărei valoare este definită prin relaţia lui NERNST:
0
ox / red

E=E

+

RT ox 
ln
nF red 

Semnificaţia termenilor din relaţia lui Nernst poate fi sistematizată astfel :
TerSemnificaţia
Unitatea de
Observaţii
men
măsură
reprezintă potenţialul
E
potenţialul redox
volţi (V)
electrodului introdus în soluţia
cuplului redox considerat
0
E
potenţialul redox standard
volţi (V)
este o constantă
caracteristică fiecărui sistem
redox
R
constanta universală a gazelor
J/grd∙ mol
este egală cu
8,314 J/ grad ∙ mol
T
Temperatura absolută
grade Kelvin
(K)
n
numărul electronilor implicaţi
în reacţie
F
numărul lui Faraday
Coulombi
F = 96 500 C
(C)
concentraţia la echilibru a
[ox]
formei oxidate
mol / L
concentraţia la echilibru a
[red]
formei reduse
mol / L
0

La temperatura standard de 25 C (T=273,15+25 = 298,15K), dacă se înlocuiesc
valorile constantelor R şi F şi se trece la logaritmi zecimali,
relaţia lui Nernst devine :

0

E=E +

0,059 ox
lg
red
n

2,303RT
= 0 ,059, astfel încât
F

În cazul sistemelor redox la a căror transformare participă şi ionii de hidrogen:
ox + nē + qH ⇆ red +
+

q
H2 O
2

relaţia lui Nernst ia forma:
0

E=E +

0,059 ox 
lg
H
red
n

 

q

Conform relaţiei de mai sus, dacă electrodul inert de platină este introdus într-o
0
0
soluţie în care [ox] = [red] , atunci E = E , E fiind potenţialul redox standard.
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Definit ca o mărime constantă corespunzătoare cazului în care concentraţiile celor
două forme ale unui cuplu redox sunt egale, potenţialul redox standard (tabelul 7)
0
caracterizează tăria oxidanţilor şi reducătorilor. Astfel, cu cât E al unui sistem redox este mai
mare (mai pozitiv), cu atât oxidantul acestui cuplu este mai puternic, iar reducătorul conjugat
mai slab şi invers.
0
0
Sistemul cu E mai mare acţionează ca oxidant faţă de alt cuplu cu E mai mic,
indicând sensul reacţiei redox respective.
Pentru prevederea sensului de desfăşurare a reacţiilor redox, sunt mult mai sugestive
potenţialele redox standard aparent, ale căror valori iau în consideraţie totalitatea factorilor
experimentali: temperatură, pH, prezenţa altor electroliţi, activităţi, tărie ionică etc.
Tabelul 7. Potenţiale redox standard reprezentative
Cuplul redox
Reacţia caracteristică
1
2
+
+
K /K
K + 1ē ⇆ K
2+

Mg

3+

Al

2+

Zn

2+

Fe

2+

Cd

2+

Sn

2+

Pb

3+

Fe

/ Mg

2+

Cu

3+

- 2,34

3+

+ 3ē ⇆ Al

- 2,35

2+

+ 2ē ⇆ Zn

- 0,76

2+

+ 2ē ⇆ Fe

- 0,44

2+

+ 2ē ⇆ Cd

- 0,40

2+

+ 2ē ⇆ Sn

- 0,14

2+

+2ē ⇆ Pb

- 0,13

3+

+3ē ⇆ Fe

- 0,04

/ Zn

Zn

/ Fe

Fe

/ Cd

Cd

/ Sn

Sn

/ Pb

Pb

/ Fe

Fe

/ Cu

I2 / 2I
Fe

+ 2ē ⇆ Mg

Al

H / 1 / 2H2 ( g )
–

/ Fe

+

2+

Cu

+ 0,34

+ 2ē ⇆ Cu

+ 0,54

–

+ 1ē ⇆ Fe

+ 0,77

Ag + 1ē ⇆ Ag

+ 0,80

Br2 + 2ē ⇆2Br

–

+1,09

Cl2 + 2ē ⇆2Cl

–

+1,36

Au + 1ē ⇆ Au

+1,69

F2 + 2ē ⇆ 2F

+2,87

3+

Fe

+

Ag / Ag
Br2 / 2Br

–

–

Cl2 / 2Cl
+

Au / Au
F2 / 2F

0,00

H + 1ē ⇆ 1/2 H2
I2 + 2ē ⇆ 2I

2+

–

0

2+

Mg

/ Al

+

0

E ( V ) , 25 C
3
- 2,92

2+

+

+

–

În marea lor majoritate, reacţiile redox sunt reacţii de echilibru cărora li se aplică
legea acţiunii maselor şi sunt caracterizate printr-o constantă de echilibru.
În cazul general al unei reacţii redox relaţia de calcul a constantei de echilibru K este:



mp  E10 E 02
lg K =
0,059





respectiv:
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K = 10

mp  E10  E 02
0 , 059



Semnificaţie: Valoarea lui K este expresia cantitativă a reacţiei redox. Constanta redox are o
valoare cu atât mai mare (echilibrul reacţiei redox este cu atât mai mult deplasat spre
dreapta) cu cât:
0
0
 diferenţa dintre potenţialele redox standard (E1 şi E2 ) ale cuplurilor implicate este mai
mare;
 numărul de electroni schimbaţi între cele două sisteme (m şi p) este mai mare.
4.3.2. Titrări redox
Reacţiile redox au numeroase aplicaţii în analiza chimică calitativă şi cantitativă.
Astfel, reacţiile redox se întâlnesc frecvent în identificări, separări, dizolvarea unor precipitate
şi, în special, în analiza titrimetrică.
Aplicabilitatea unei reacţii redox în analiza titrimetrică este condiţionată de măsura în
care aceasta îndeplineşte următoarele condiţii:
 reacţia este totală (constanta de echilibru are o valoare foarte mare);
 reacţia decurge cu viteză mare;
 se poate sesiza cu uşurinţă momentul echivalenţei.
Alegerea reactivului de titrare în titrimetria redox se face respectând condiţia
generală ca reacţia să fie cantitativă. Astfel, pentru ca reacţia generală de titrare:
m ox1 + p red2 ⇆ m red1 + p ox2
6.0,059 0,354
să fie cantitativă, este necesar ca E10  E 02 

volti
mp
mp
În funcţie de caracterul oxido – reducător al titrantului folosit, se disting următoarele
categorii de metode de dozare titrimetrică prin reacţii redox:
1. metode în care titrantul este o soluţie de oxidant (permanganat de potasiu, bicromat
de potasiu, iod);
2. metode bazate pe utilizarea unor titranţi reducători (tiosulfat de sodiu, sulfat feros
etc.)
Modificarea continuă a concentraţiilor speciilor participante la reacţia redox determină
variaţia potenţialului redox pe parcursul titrării.
Curbele de titrare redox reprezintă graficul variaţiei potenţialului redox, E, funcţie de
volumul de titrant adăugat sau de procentul de component titrat în diferite momente ale titrării.
Curbele de titrare redox se compun din două ramuri cu un salt de potențial corespunzător
procentului de titrant de 100%( punct de echivalență).
Indicarea chimică a punctului de echivalenţă în titrările bazate pe reacţii redox se
realizează prin:
- autoindicare, atunci când unul din participanţii la reacţie este o substanţă colorată ce
funcţionează ca indicator. De exemplu, în determinările permanganometrice în mediu
acid, sfârşitul titrării este indicat de un mic exces de KMnO 4, care colorează soluţia în
roz;
- cu ajutorul indicatorilor redox, definiţi ca substanţe cu caracter oxidant sau reducător,
care îşi modifică o proprietate funcţie de potenţialul soluţiei.
Indicatorii redox sunt ei înşişi sisteme redox de forma: Indox + n e ⇆ Indred, ale căror
proprietăţi oxido-reducătoare sunt caracterizate cu ajutorul potenţialului redox,
0,059 [Indox ]
0
E  EInd

lg
ox /Indred
n
[Indred ]
-
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unde

E 0Indox/Indred este potenţialul redox standard al indicatorului.

Pentru a fi utilizat în analiza titrimetrică, un indicator redox trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:
- să funcţioneze reversibil, schimbările produse fiind rapide;
- să fie sensibil, pentru a consuma o cantitate cât mai mică din reactivul de titrare;
- să fie solubil în mediul de reacţie.
După proprietatea ce se modifică funcţie de potenţialul redox al soluţiei, indicatorii
redox se împart în:
- indicatori de culoare;
- indicatori reactivi ai ionilor;
- indicatori turbidimetrici;
- indicatori de fluorescenţă;
Indicatorii redox de culoare sunt substanţe organice care au culori diferite în forma
oxidată şi respectiv redusă; schimbarea de culoare este funcţie de raportul concentraţiilor
celor două forme (tabelul 8).
Tabelul 8. Indicatori redox de culoare
Indicatorul
Indigocarmin
Roşu neutral
Acid indigotetrasulfonic
Albastru de metilen
Acid difenilbenzidinsulfonic
Difenilamina
Benzidina
p-Nitrodifenilamina
Acid o,o-difenilaminocarbonic

0

E,V
0,12
0,24
0,37
0,53
0,58
0,70
0,90
1,06
1,26

Culoarea
Forma
Forma redusă
oxidată
incolor
albastru
incolor
roşu
incolor
albastru violet
incolor
albastru
galben
violet
incolor
albastru violet
incolor
albastru
incolor
violet
incolor
albastru violet

Indicatorii redox reactivi ai ionilor sunt, de regulă, combinaţii complexe cu un
reactiv organic ale unui cation implicat într-un proces redox; combinaţiile respective au culori
diferite la stări de oxidare diferite ale ionilor.
În categoria indicatorilor redox reactivi ai ionilor sunt cuprinşi şi cei care formează
compuşi de incluziune (amidonul)
Indicatorii redox turbidimetrici sunt substanţe care precipită la un anumit potenţial
al soluţiei. De obicei, sunt substanţe anorganice care se reduc la forma elementară (sau la
stări de oxidare inferioare) la un anumit potenţial.
De exemplu, acidul selenios se poate utiliza ca indicator la titrarea oxidanţilor, el
0
reducându-se la seleniu elementar (suspensie de culoare roşie) la E = 0,74V:
H2SeO3 + 4 H + 4e ⇆ Se + 3 H2O
Indicatori redox de fluorescenţă sunt substanţe care îşi modifică fluorescenţa
funcţie de potenţialul soluţiei. Titrările în care se folosesc astfel de indicatori se efectuează în
lumină ultravioletă şi au avantajul că se pot aplica şi în cazul soluţiilor colorate. Un astfel de
+

-
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indicator este Rodamina B, care prezintă fluorescenţă roşie numai în prezenţa anionilor iodură
(I ); fluorescenţa dispare în prezenţa I2 molecular.
Alegerea indicatorului într-o titrare redox se face astfel încât potenţialul redox
standard al indicatorului să aibă o valoare cât mai apropiată de potenţialul soluţiei la punctul
de echivalenţă al titrării. Indicatorul este corect ales dacă intervalul său de viraj (sau una din
limitele acestuia) este inclus în domeniul de salt din jurul punctului de echivalenţă.
4.3.3. Dozări permanganometrice
Metodele permanganometrice de analiză se bazează pe reacţia permanganatului de
potasiu (KMnO4) cu substanţe reducătoare, de natură anorganică sau organică.
Puterea oxidantă a permanganatului de potasiu variază funcţie de pH- ul soluţiei, fiind
maximă în mediu puternic acid. De aceea, în practică, se recurge frecvent la metode de
titrare care se bazează pe reducerea permanganatului de potasiu în mediu puternic acid (pH
= 0), realizat cu ajutorul unei soluţii de H2SO4:
MnO4 + 5ē + 8H ⇄ Mn + 8H2O
E = 1,5V
violet
incolor
Dozări de reducători
Numeroase substanţe cu caracter reducător pot fi dozate permanganometric prin
diferite metode de titrare: directă, prin diferenţă, prin substituţie (tabelul 9)
─

+

2+

0

Tabelul 9. Dozări permanganometrice de reducători
Analit
Ecuaţia reacţiei chimice pe care se
bazează determinarea
Ionul feros 5Fe2++ MnO ─+8H+ ⇄ 5Fe3++ Mn2+ + 4H O
4
2
2+
(Fe )
─
+
2+
1∣ MnO4 + 5ē + 8H ⇄ Mn + 8H2O
5∣ Fe - 1ē ⇄ Fe
5H2C2O4+2KMnO4+3H2SO4=2MnSO4+
+K2SO4 +10CO2 + 8H2O
2+

Acidul
oxalic
(H2C2O4)
şi
oxalaţii
Nitriţii
─
(NO2 )

Calciul
2+
(Ca )

Observaţii
Determinare directă

3+

Determinare directă

2∣ MnO4 + 5ē + 8H ⇄ Mn
─

+

2+

+ 8H2O
2─
5∣C2O4 ─ 2ē ⇄2CO2
─
─
+
─
2+
5NO2 +2MnO4 +6H =5NO3 +2Mn +3H2O
─
+
2+
2∣ MnO4 +5ē+8H ⇄Mn +8H2O
─
─
+
5∣NO2 ─2ē +H2O ⇄NO3 + 2H

2+

2─

Ca + C2O4 = CaC2O4↓
CaC2O4 + H2SO4 = CaSO4 + H2SO4
5 H2C2O4 + 2 KMnO4 + 3H2SO4 = 2MnSO4
+ K2SO4 + 10CO2 + 8H2O

Metoda directă nu poate fi aplicată
fiind însoţită de erori cauzate de
eliberarea HNO2 din nitriţi de către
H2SO4
şi
oxidarea
sau
descompunerea parţială a acestuia.
Se recomandă titrarea prin diferenţă
(se adaugă KMnO4 în exces şi se
retitrează cu H2C2O4 excesul).
Metodă de titrare prin substituţie

Dozări de oxidanţi
22În soluţia acidă a oxidantului (MnO2 ClO3 , CrO4 , Cr2O7 ) se adaugă un exces de
reducător potrivit (acid oxalic, sare Mohr –,sulfat dublu de fier şi amoniu), care, apoi, se
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retitrează cu permanganat de potasiu. De exemplu, în mediu de acid sulfuric, oxidarea Fe
de către cloraţi decurge conform reacţiei:
KClO3 + 6FeSO4 + 3H2SO4 = KCl + 3Fe2(SO4)3 + 3H2O
─

2+

─

+

1∣ClO3 +6H +6ē⇄Cl + 3H2O
6∣ Fe - 1ē ⇄ Fe
2+
Prin titrarea excesului de Fe cu o soluţie standardizată de permanganat de potasiu
se poate determina concentraţia cloratului din proba analizată:
10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4= 5Fe2SO4)3 +2MnSO4 + K2SO4+8H2O
2+

3+

4.3.3.1. Prepararea și standardizarea soluției 0,05N de permanganat de potasiu
Permanganatul de potasiu, KMnO4 (M=158g) este o substanță care are caracter
oxidant. Nu este substanță titrimetrică, deoarece în soluție apoasă, sub acțiunea luminii, a
temperaturii, a impurităților organice, prin diluare sau sub acțiunea pH –ului,permanganatul
de potasiu se descompune parțial, cu formare de MnO 2. În acest context, soluțiile de
permanganat de potasiu se prepară de concentrații aproximative. Deoarece stabilitatea
acestor soluții este maximă în mediu neutru, la întuneric și la temperatura ambiantă, ele se
păstrează în sticle brune cu dop de sticlă. Aceste soluții pot îndeplini rol de titrant în diferite
dozări permanganometrice numai după o prealabilă standardizare.
Prepararea soluției aproximativ 0,05 N de permanganat de potasiu
În condițiile în care pentru reducerea sa în mediu puternic acid, ionul permanganat,
−
MnO4 , acceptă 5 electroni, E KMnO4= 158/5 = 31,6 g.
Așadar, cantitatea de permanganat de potasiu necesară preparării unui litru de
soluție aproximativ 0,05N este egală cu: 0,05 ∙31,6=1,58g. Dacă pentru prepararea acestei
soluții se utilizează KMnO4 solid, se procedează după cum urmează:
- se cântăresc la balanța tehnică circa 1,6 g KMnO4 solid;
- cantitatea astfel cântărită se dizolvă într-un litru de apă distilată;
- soluția se menține o oră pe baia de apă, la fierbere( sau se păstrează 7 – 8 zile, la
întuneric, la temperatura obișnuită);
- ulterior se filtrează printr-un creuzet filtrant de sticlă ( pentru îndepărtarea
precipitatului de MnO2).
Firmele producătoare de reactivi livrează soluții concentrate (1N) de KMnO4, care se
păstrează în sticle de culoare brună, la temperature camerei. Volumul de soluție 1N (V1)
necesar preparării unui litru de soluție aproximativ 0,05N se calculează pornind de la legea
echivalenților: N1V1=N2V2→1.V1=0,05.1000→V1=50mL. Din punct de vedere practic se
procedează astfel:


MĂSURAREA VOLUMULUI CALCULAT DE SOLUȚIE CONCENTRATĂ
Se măsoară, aproximativ, cu un cilindru gradat, 50 mL de soluție 1N
DILUAREA
Volumul astfel măsurat de soluție se diluează,cu apă distilată, la ~1L, într-o
sticlă de culoare închisă și se omogenizează.
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Standardizarea soluției 0,05 N de KMnO4

Principiul metodei
Pentru stabilirea concentrației exacte a soluțiilor de KMnO4 se pot utiliza următoarele
substanțe etalon care au caracter reducător:
- acidul oxalic, H2C2O4 ∙2H2O(E= 63g);
- oxalatul de sodiu, Na2C2O4(E = 67g);
- sarea Mohr, sulfat dublu de fier şi amoniu,FeSO4(NH4)2SO4 ∙6H2O (E= 392,14g);
- iodura de potasiu, KI (E=83g)
Cea mai frecventă aplicabilitate are acidul oxalic, H2C2O4 ∙2H2O ( M= 126), care
este oxidat de permanganatul de potasiu, conform următoarei reacții:
5H2C2O4+2KMnO4+3H2SO4 = 2MnSO4 + K2SO4 +10CO2 + 8H2O
2∣ MnO4 + 5ē + 8H ⇄ Mn
─

2─

5∣C2O4

+

2+

0

+ 8H2O

E = 1,5V

─ 2ē ⇄2CO2

Echivalenții gram sunt :

0

E =- 0,5V

E KMnO4 = 158/5=31,6g; E H 2C2O4 = 126/2=63g

Reacția dintre permanganatul de potasiu și acidul oxalic se desfășoară cu viteză
2+
scăzută, fiind favorizată de creșterea temperaturii și catalizată de ionii Mn , rezultați din
reacție.
Pentru realizarea mediului puternic acid (pH =0) se utilizează H2SO4 4N. Folosirea
−
HCl nu este recomandată, deoarece ionii Cl consumă KMnO4 și se oxidează la Cl2. Din
cauza caracterului său oxidant, nu se poate utiliza nici HNO3
Determinarea punctului de echivalenţă se face prin autoindicare; reactivul de titrare,
─2
KMnO4 (în concentraţii mai mari de 10 M) în exces, colorează în roz slab soluţia la sfârşitul
titrării.
Modul de lucru


Prepararea soluției etalon de acid oxalic de concentrație exact 0,05N
CALCULAREA CANTITĂȚII DE SUBSTANȚĂ NECESARĂ
pentru a prepara 1L soluție 0,05N de acid oxalic :
a =0,05 ∙63 = 3,15g
CÂNTĂRIREA CANTITĂTII NECESARE DE SUBSTANȚĂ
Se cântăresc 6,3 g acid oxalic la balanța analitică
DIZOLVAREA ȘI DILUAREA
Cantitatea cântărită se dizolvă și se diluează cu apă distilată la
flacon cotat de V mL (1L)
CALCULAREA TITRULUI SOLUȚIEI DE ACID OXALIC
Titrul real al soluției de acid oxalic (g/mL) este egal cu raportul dintre
cantitatea de substanță cântărită (a,g) și volumul soluției preparate
(VmL)

66



Standardizarea soluției de KMnO4
MĂSURAREA EXACTĂ A UNOR VOLUME DE SOLUȚIE ETALON
Din soluția de acid oxalic se măsoară cu pipeta sau biureta semiautomată,
volume de n mL care se aduc cantitativ în flaconul de titrare
DILUAREA
Se diluează cu circa 40mL de apă distilată.
CREAREA MEDIULUI DE REACȚIE
Se adaugă 10 mL de soluție de H2SO4 4N
ÎNCĂLZIREA
0
Se încălzește soluția până la 70 – 80 C, pe sita unui bec de gaz.
TITRAREA
Se titrează la cald, cu soluția de KMnO4 din biuretă, sub continuă agitare,
până la o colorație roz slab persistent. La începutul titrării, viteza de reacție
este foarte mică și soluția trebuie agitată energic până la decolorare. Pe
2+
măsura avansării titrării, odată cu apariția ionilor Mn , titrarea decurge în
mod normal.
CITIREA VOLUMULUI DE ECHIVALENȚĂ
Se citește la biuretă volumul de soluție de KMnO4 consumat la titrare (v, mL)

Calculul rezultatelor analizei
Titrul soluției de permanganat de potasiu,

TKMnO4 

n  TH2C2O4  31,6

TKMnO4 , se calculează utilizând relația:

, g/mL
63  v
unde: n = volumul de soluție de acid oxalic măsurat pentru o titrare, mL;
TH 2C2O4 = titrul soluției de acid oxalic, g/mL;
v = volumul de KMnO4 consumat la titrare, mL
Pentru calcularea normalității, N KMnO4 , și a factorului de corecție, F, se apelează la
relațiile:
NKMnO4 

TKMnO  1000
4

, echiv/mL;

F=

NKMnO4

31,6
0,05
Rezultatele experimentale se notează în tabelul următor

Nr. det.

67

68

2+

4.3.3.2. Dozarea permanganometrică a ionului feros (Fe )
Principiul metodei
2+
Dozarea ionului feros (Fe ) se poate realiza prin titrare cu o soluție standardizată de
KMnO4, în mediu acid(pH=0), conform reacției:
5 Fe + MnO4 + 8 H ⇆ 5 Fe
cu cele două semireacţii:
2+

-

+

3+

1∣ MnO4 + 5ē + 8H ⇄ Mn
─

+

+ Mn

2+

2+

+ 4 H2O
0

+ 8H2O

E 1= 1,5V

5∣ Fe - 1ē ⇄ Fe
E 2 = 0,77V
Titrarea se efectuează în soluţie de pH = 0 (H2SO4 4N)
Valori ale potenţialului redox pentru diferite momente ale acestei titrării sunt date în
tabelul 10, iar curba de titrare este reprezentată în figura 4.
2+

3+

2+

0

-

Tabelul 10. Titrarea ionilor Fe cu MnO4
Etapa titrării
Procentul de
2+
Fe titrat,
n%
Până la
10
punctul de
50
echivalenţă
99
La punctul de
100
echivalenţă
După punctul
101
de echivalenţă
200

E, V

0,72
0,77 =
0,898
1,38

E o2

1,477
1,50 =

E1o

1.6
1.4

E, V

1.2
1
0.8
0.6
0.4
0

50

100

150

200

n, %

Figura 4. Curba de titrare a Fe

2+

-

cu MnO4

Pentru a observa sfărșitul titrării se utilizează autoindicarea: soluția diluată de KMnO4
îndeplinește și funcția de indicator, alături de cea de titrant.
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Modul de lucru
MĂSURAREA EXACTĂ A VOLUMELOR DE SOLUȚIE DE TITRAT
În flaconul de titrare se măsoară, cu ajutorul unei pipete sau biurete
semiautomate, volume (n mL) de soluție de analizat .
DILUAREA
Se adaugă aproximativ 30 mL apă distilată
CREAREA CONDIȚIILOR OPTIME DE TITRARE
Se adaugă 10 mL de soluție de H2SO4 4N
TITRAREA
Se titrează cu soluția standardizată KMnO4 din biuretă, sub continuă agitare,
până la roz slab.
CITIREA VOLUMULUI DE ECHIVALENȚĂ
Se citește la biuretă volumul de soluție standardizată de KMnO 4 consumat la
titrare (v, mL )

Calculul rezultatelor analizei
Conținutul în Fe
următoarea relație:

2+

2+

al soluției analizate, exprimat în g Fe /L se calculează utilizând
2+

g Fe /L =

v  TKMnO4  56
n  31,6

 1000

în care: n = volumul de soluție de analizat luat pentru o titrare, mL;
v = volumul de KMnO4 consumat la titrare, mL

TKMnO4 = titrul soluției de KMnO4, g/mL (în calcule se va lua valoarea medie a titrului,
obținută prin prelucrarea datelor de la standardizarea soluției de KMnO 4 cu H2C2O4)
Rezultatele experimentale se notează în tabelul următor
Nr. det.
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4.3.4. Dozări iodometrice
Un capitol important al titrimetriei redox îl constituie iodometria, care cuprinde
─
0
metodele de titrare bazate pe utilizarea sistemului I2/2I (E = 0,54V).
0
Reducătorii puternici (E < 0,54V) sunt oxidaţi de către iodul elementar, care se
0
reduce la iodură (titrări directe sau prin diferenţă), în timp ce oxidanţii puternici (E > 0,54V)
oxidează ionul iodură la I2 (titrări indirecte).
Pentru titrarea iodului elementar sau a iodului pus în libertate de către oxidanţi se
foloseşte tiosulfatul de sodiu (Na2S2O3·5H2O). Reacţia care stă la baza titrării iodului cu
tiosulfat este:
I2 + 2Na2S2O3 = 2NaI + Na2S4O6 (tetrationat de sodiu)
Sistemele redox implicate sunt:
I2 + 2ē ⇄ 2I

─

2─

0

E = 0,54V
2─

0

- 2ē⇄ S4O6
E = 0,22V
248,2
127
 127g ; ENa2S2O3 
 248,2g
iar echivalenții gram au valorile: EI 
1
1
Pentru indicarea sfârşitului reacţiei în titrările iodometrice se foloseşte amidonul, care
formează cu iodul elementar (I2) un compus (clatrat) de culoare albastră. Odată cu reducerea
iodului la iodură, combinaţia respectivă se descompune şi coloraţia albastră dispare:
2S2O3

I2 + amidon ⇆ I2.amidon (albastru)
I2.amidon + 2e ⇆ 2I + amidon (incolor)
Dozarea iodometrică directă a reducătorilor anorganici sau organici prin metode
directe are o aplicabilitate extrem de limitată. În majoritatea cazurilor (tabelul 11) se recurge
la titrarea prin diferenţă, respectiv la tratarea soluţiei de analizat cu un volum determinat, luat
în exces, dintr-o soluţie titrată de iod. După oxidarea completă a analitului, excesul de iod
este titrat cu o soluţie standardizată de tiosulfat de sodiu.
-

-

Tabelul 11.Dozarea iodometrică a unor reducători
Reducător
Reacţia iodometrică
Hidrogenul
H2S + I2 = S + 2HI
sulfurat şi sulfurile
Acidul sulfuros
şi sulfiţii

2─
SO3 + I2 +

H2O =

2─
SO4

+ 2HI

Sistemele redox implicate
2─

S

- 2ē ⇄S

I2 + 2ē ⇄ 2I

─

2─

2─

SO3 + H2O -2ē⇄ SO4
I2 + 2ē ⇄ 2I

Acidul cianhidric şi
cianuri

HCN + I2 = ICN + HI

Aldehida formică

CH2O + I2 + 3NaOH = HCOONa +
2NaI + 2H2O

─

CN - 2e ⇄ CN
-

-

I2 + 2ē ⇄ 2I

+

─

CH2O - 2ē + H2O ⇄ HCOO
+
+ 3H

─

I2 + 2ē ⇄ 2I

─

Mercaptani

2 R – SH + I2 = R – S – S –R + 2HI
─

Dozarea iodometrică a oxidanţilor se bazează pe reacţia de oxidare a I la I2 şi
titrarea I2 rezultat cu o soluţie standardizată de tiosulfat de sodiu (pH < 4). De exemplu,
2+
dozarea iodometrică a ionului Cu se bazează pe reacția:
2+
─
2Cu + 4I = 2CuI + I2,
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Această reacţie constituie o exemplificare a influenţei pe care o exercită formarea
unui precipitat asupra potenţialului redox al sistemului respectiv.
4.3.4.1. Prepararea și standardizarea soluției 0,05 N de tiosulfat de sodiu
Tiosulfatul de sodiu, Na2S2O3∙5H2O (M= 248,2) este o substanță a cărei eflorescență
și instabilitate în aer și la acțiunea CO2 și O2 din apă nu–i conferă atributul de substanță
standard primar (tabelul 12)
Tabelul 12. Comportarea tiosulfatului de sodiu în prezența CO2 și O2
Acțiunea
Ecuația reacției chimice în
Observații
care este implicat Na2S2O3
CO2
Na2S2O3+ CO2+ H2O =
Sulfitul acid de sodiu, NaHSO3,format
NaHSO3 + S + NaHCO3
consumă o cantitate dublă de iod:
NaHSO3+ I2+ H2O = NaHSO4 + 2HI
O2
Na2S2O3+ ½ O2= Na2SO4 + S
Se separă sulf.
Din cauza acestei instabilități, soluțiile de tiosulfat de sodiu se prepară de concentrații
aproximative. Concentrația exactă a soluțiilor de tiosulfat de sodiu se stabilește printr-o
metodă indirectă, cu ajutorul iodului pus în libertate din iodura de potasiu de către o
substanță titrimetrică oxidantă( K2Cr2O7, KIO3, KBrO3).
Prepararea soluției aproximativ 0,05 N de tiosulfat de sodiu
Pentru a prepara un litru de soluție 0,05 N de tiosulfat de sodiu sunt necesare 0,05 x
248,2 = 12,41g Na2S2O3∙5H2O și se procedează după cum urmează:


CÂNTĂRIREA CANTITĂTII NECESARE DE SUBSTANȚĂ
Se cântăresc, la balanța tehnică, 12,4 g de Na2S2O3
DIZOLVAREA
Na2S2O3 se dizolvă într-un litru de apă distilată fiartă și răcită
(fără CO2 și O2)
 Standardizarea soluției 0,05 N de Na2S2O3
Principiul metodei
Pentru standardizarea soluției 0,05 N de Na2S2O3 se recurge, în mod frecvent, la
utilizarea bicromatului de potasiu, K2Cr2O7(M= 294), care, în acest caz, îndeplinește rolul de
substanță titrimetrică oxidantă. Acţiunea oxidantă relativ puternică a soluţiei de bicromat de
potasiu în mediu acid este descrisă de echilibrul:
Cr2O7 + 14H + 6ē ⇄ 2Cr + 7H2O
portocaliu
verde
Valorile potenţialului redox standard sunt funcţie de natura şi concentraţia acidului:
0
E = 0,990V (în HCl 6N); 1,10V (în H2SO4 6N); 1,330V (în HNO31N).
La baza standardizării stă următoarea succesiune de reacții:
1.
reacția bicromatului de potasiu cu iodura de potasiu, în mediu acid, cu eliberarea unei
cantități echivalente de iod:
K2Cr2O7 + 6KI + 14 HCl = 2 CrCl3 + 3I2 + 8KCl + 7H2O
Sistemele redox și echivalenții substanțelor implicate în această reacție sunt:
2─

+

3+
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2─

Cr2O7

+ 14H + 6ē ⇄ 2Cr
+

3+

+ 7H2O

−

3∣2I - 2 ē⇄I2

0
E = 1,3V, E K Cr O  294  49 g
2
2 7
6
0
127
E = 0,54V; E 
 127 g
I2

1

Reacția de oxidare a iodurii de potasiu cu K2Cr2O7 este relativ lentă, astfel încât pentru
eliberarea cantitativă a iodului reactanții se lasă în contact circa 10–15 minute. Deoarece
iodura de potasiu este sensibilă la lumină și se găsește în exces, proba se păstrează
întuneric.
2. titrarea iodului rezultat cu tiosulfat de sodiu:
I2 + 2Na2S2O3 = 2NaI + Na2S4O6 (tetrationat de sodiu)
I2 + 2ē ⇄ 2I
2S2O3 - 2ē⇄ S4O6
În scopul evitării erorilor cauzate de volatilizarea iodului, titrările se efectuează în
flacoane iodometrice(cu dop rodat).
Modul de lucru

Prepararea soluției etalon de bicromat de potasiu de concentrație exact 0,05N
CALCULAREA CANTITĂȚII DE SUBSTANȚĂ NECESARĂ PENTRU A PREPARA 1L
SOLUȚIE 0,05N DE BICROMAT DE POTASIU : a =0,05 ∙49 = 2,45g
─

2─

2─

CÂNTĂRIREA CANTITĂTII NECESARE DE SUBSTANȚĂ
Se cântăresc 2,45 g de K2Cr2O7 la balanța analitică
DIZOLVAREA ȘI DILUAREA
Cantitatea cântărită se aduce cantitativ la flacon cotat de V mL (1L), completându-se
cu apă distilată până la semn.
CALCULAREA TITRULUI SOLUȚIEI DE BICROMAT DE POTASIU
Titrul real al soluției de bicromat de potasiu(g/mL) este egal cu raportul dintre cantitatea
de substanță cântărită(a,g) și volumul soluției preparate(VmL)


Standardizarea soluției de Na2S2O3

MĂSURAREA EXACTĂ A UNOR VOLUME DE SOLUȚIE ETALON
Din soluția de bicromat de potasiu se măsoară cu pipeta sau biureta semiautomată, volume
de n mL care se aduc cantitativ în flaconul iodometric.
ELIBERAREA CANTITATIVĂ A IODULUI
-se adaugă 5 mL de soluție 20% de KI;
-se adaugă 2-3 mL de HCl concentrat;
-se lasă flaconul cu proba, la întuneric, aproximativ 10 minute;
-se spală dopul și pereții flaconului cu apă distilată
TITRAREA IODULUI CU TIOSULFAT DE SODIU
1.se titrează cu soluția de tiosulfat de sodiu din biuretă până la trecerea culorii de la brun la
galben – pai;
2.se adaugă amidon(3 – 4 picături), până când soluția se colorează în albastru închis;
3+
3.se continuă titrarea până la apariția culorii verde deschis( datorată ionilor Cr )
CITIREA VOLUMULUI DE ECHIVALENȚĂ
Se citește la biuretă volumul de soluție de Na2S2O3 consumat la titrare (v, mL )
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Calculul rezultatelor analizei
Calculul titrului soluției de tiosulfat de sodiu se bazează pe următoarea echivalență:

1E K 2Cr2O7 …………….. 1E I 2 …………….. 1E Na2 S2O3
și se efectuează prin aplicarea relației:
n  TK 2Cr2O7  248,2
, g/ mL
TNa 2S2O3 
49  v
unde: n = volumul soluției etalon de K2Cr2O7, mL

TK 2Cr2O7 = titrul soluției de K2Cr2O7, g/mL;
v = volumul soluției de Na2S2O3 consumat la titrare, mL
Normalitatea ( N Na2 S 2O3 ) și factorul (F) soluției de Na2S2O3 se calculează astfel:
NNa 2S2O3 
F

TNa 2S2O3  1000
248,2

, echiv/L

NNa 2S2O3
0,05

Rezultatele experimentale se notează în tabelul următor
Nr. det.
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4.3.4.2. Prepararea și standardizarea soluției 0,05N de iod


Prepararea soluției aproximativ 0,05 N de iod

Pentru a prepara 1L de soluție 0,05N de iod (EI = 127/1 = 127g) sunt necesare 0,05
∙127 = 6,35g iod
Iodul este greu solubil în apă, dar se dizolvă bine într- o soluție concentrată de
iodură(KI sau NaI). Cantitatea de iodură de potasiu sau de sodiu trebuie să fie de circa două
ori mai mare decât cea de iod. Are loc o reacție soldată cu formarea compexului K[I 3], care
este relativ instabil și cedează iodul elementar în timpul unei reacții ulterioare de titrare:
I2 + KI ⇄ K[I3]
Din punct de vedere practic, se procedează astfel:
CÂNTĂRIREA CANTITĂTII NECESARE DE SUBSTANȚĂ
Se cântăresc, la balanța tehnică,aproximativ 6,4 g de iod
DIZOLVAREA ȘI DILUAREA
cantitatea cântărită se dizolvă în circa 250 mL de soluție care
conține 13 g KI;
se agită bine până la dizolvarea completă a iodului;
se completează cu apă distilată la 1000 mL într-o sticlă brună
cu dop rodat;
se omogenizează și se păstrează la întuneric.



Standardizarea soluției 0,05 N de iod

Principiul metodei
Pentru a li se stabili concentrația exactă, soluțiile de iod pot fi titrate cu diferite
substanțe titrimetrice: trioxid de arsen, As2O3,sulfat de hidrazină, N2H4∙H2SO4
Totuși, cea mai comodă și mai simplă metodă de standardizare se bazează pe
utilizarea unei soluții de tiosulfat de sodiu de concentrație exact și precis cunoscută. Reacția
care stă la baza titrării este:
I2 + 2Na2S2O3 = 2NaI + Na2S4O6
I2 + 2ē ⇄ 2I

─

2─

2─

2S2O3 - 2ē⇄ S4O6
Un rol important îl are pH-ul soluţiei, care trebuie să fie acid pînă la neutru (pH=0–7).
În soluții alcaline iodul poate oxida tiosulfatul până la sulfat. În plus, la pH > 9 are loc și o
reacţie de dismutaţie (disproporţionare) a iodului, ceea ce conduce la un consum suplimentar
de iod:
I2 + 2OH ⇄ I + IO + H2O
Indicatorul utilizat pentru evidențierea punctului de echivalență al titrării iodului cu
tiosulfat de sodiu este amidonul.
-

-

-
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Modul de lucru
 Standardizarea soluției de iod
MĂSURAREA EXACTĂ A UNOR VOLUME DE SOLUȚIE DE IOD
Din soluția de iod se măsoară cu pipeta sau biureta semiautomată, volume de n
mL care se aduc cantitativ într-un flacon de titrare
DILUAREA
Se diluează cu circa 40mL de apă distilată.

-

TITRAREA
se titrează cu soluția standardizată de Na2S2O3 până în momentul în care
culoarea brună a iodului virează la galben–pai;
se adaugă 3 – 4 picături de soluție1% de amidon ;
se continuă titrarea până la virajul culorii de la albastru la incolor.

CITIREA VOLUMULUI DE ECHIVALENȚĂ
Se citește la biuretă volumul de soluție de Na2S2O3 consumat la titrare (v, mL )
Calculul rezultatelor analizei
Valorile titrului ( TI2 ), normalității ( NI2 ) și factorului (F) soluției de iod se obțin prin
aplicarea următoarelor relații:
v  TNa 2S2O3  127
TI2 
, g/mL
n  248,2
în care: n = volumul soluției de I2, mL;
v = volumul soluției de Na2S2O3 consumat la titrare, mL;
TNa 2S2O3 = titrul soluției de tiosulfat de sodiu, g/ mL
NI2 

TI2  1000
127

, echiv/L

F

N I2
0,05

Rezultatele experimentale se trec în tabelul de mai jos.
Nr. det.
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4.3.4.3. Dozarea iodometrică a aldehidei formice
Obținerea industrială a aldehidei formice,(CH2O,M=30), în stare gazoasă, presupune
dehidrogenarea alcoolului metilic(CH3OH), în prezența catalitică a cuprului. Din cauza
tendinței sale marcate de polimerizare, aldehida formică nu poate fi conservată în stare
gazoasă. Comercial, este disponibilă sub forma unei soluții apoase de concentrație 35 – 40%,
cunoscută sub denumirea de formol.
Una dintre cele uzuale variante de determinare exactă a unei soluții de formaldehidă
este dozarea iodometrică.
Principiul metodei
Dozarea iodometrică a aldehidei formice se bazează pe acțiunea oxidantă a unei
soluții alcaline de iod. Deoarece reacția de oxidare se desfășoară cu viteză mică, pentru
efectuarea dozării se recurge la o metodă titrimetrică prin diferență:
 soluția de analizat se tratează, în prezența NaOH, cu un exces măsurat de soluție de
I2 de concentrație exact cunoscută. Reacția de oxidare completă a aldehidei formice
până la acid formic (formiat de sodiu, HCOONa) decurge în 2 etape:
1. formarea hipoioditului de sodiu, NaIO:
I2 + 2NaOH = NaI + NaIO + H2O
2. oxidarea aldehidei formice de către NaIO, care este un agent oxidant decât
iodul:
CH2O + NaIO + NaOH = NaI + HCOONa + H2O
Acțiunea oxidantă a iodului poate fi descrisă prin următoarea reacție globală:
CH2O + I2 + 3 NaOH = HCOONa + 2 NaI + 2 H2O
și implică sistemele redox:
CH2O ─ 2ē + H2O ⇄ HCOO + 3H
─

+

E CH2O 

30
 15g
2

I2 + 2ē ⇄ 2I
după un interval de timp de 10-15 minute, necesar oxidării complete, soluția de
analizat se acidulează cu HCl, pentru a se pune în libertate iodul rămas neconsumat:
NaIO + NaI + 2HCl = I2 + 2NaCl + H2O
titrarea iodului astfel eliberat cu o soluție standardizată de Na 2S2O3, în prezența
amidonului ca indicator:
I2 + 2Na2S2O3 = 2NaI + Na2S4O6
−





I2 + 2ē ⇄ 2I

─

2─

2S2O3

- 2ē⇄ S4O6

2─

Modul de lucru
MĂSURAREA EXACTĂ A UNOR VOLUME DE SOLUȚIE DE ANALIZAT
Din soluția de analizat se măsoară cu pipeta sau biureta semiautomată, volume
de n mL, care se introduc într-un flacon iodometric
TRATAREA CU SOLUȚIE ALCALINĂ DE IOD
- se adaugă un volum exact măsurat (v1, mL) de soluție standardizată de I2 și
2 mL de soluție de NaOH 4N
OXIDAREA ALDEHIDEI FORMICE
Proba se lasă în repaus 10 – 15 minute.

80

ACIDULAREA
- se spală dopul și pereții interiori ai flaconului iodometric cu apă distilată, astfel
încât apele de spălare să ajungă în interiorul flaconului;
- se adaugă în flaconul iodometric 2mL de HCl 1N

-

TITRAREA EXCESULUI DE IOD
soluția de culoare brun –roșcată, caracteristică iodului, se titrează cu
soluția standardizată de Na2S2O3, până la galben – pai;
se adaugă 3- 4 picături de amidon (soluția devine albastră);
se continuă titrarea până la incolor.

CITIREA VOLUMULUI DE ECHIVALENȚĂ
Se citește la biuretă volumul de soluție de Na2S2O3 consumat la titrarea
excesului de iod (v2, mL )
Calculul rezultatelor analizei
Conținutul de formaldehidă din proba analizată, exprimat în g CH2O/L se calculează cu
relația:
 v 1  TI2 v 2  TNa2S2O3  15

gCH2 O / L  

 n  1000
248,2
 127

unde: v1 = volumul soluției standardizate de iod, luat pentru o determinare, mL;
TI2 = titrul soluției de iod;
v2 = volumul de soluție de tiosulfat consumat la titrarea excesului de iod, mL;
TNa 2S2O3 = titrul soluției de tiosulfat de sodium, g/mL;
n = volumul soluției de formaldehidă( soluția de analizat), g/mL
Rezultatele experimentale se notează în tabelul următor.
Nr. det.
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4.4. TITRIMETRIA PRIN REACȚII CU FORMARE DE COMBINAȚII COMPLEXE
(COMPLEXONOMETRIA)
4.4.1. Echilibre cu formare de combinații complexe
Combinaţiile complexe sunt combinaţii chimice a căror formare se bazează pe unirea
mai multor ioni şi/sau molecule neutre prin legături coordinative.
O combinaţie complexă presupune existenţa a două tipuri de specii chimice:
 specia chimică generatoare de complex sau ionul central. Este un acceptor de electroni
(un ion metalic) care are tendinţa de a realiza o configuraţie electronică stabilă pe stratul
electronic exterior;
 specia chimică donoare de electroni, care posedând cel puţin o pereche de electroni
neparticipanţi la elementul cel mai electronegativ din constituţia sa este susceptibilă de a
coordina ionul central. Aceasta se numeşte ligand (adend) şi poate fi de natură
anorganică sau organică. Un ligand care conţine o singură pereche de electroni
neparticipanţi (cum este de exemplu molecula de amoniac, NH3) se numeşte
monodentat. Liganzii cu structură mai complexă şi care conţin mai multe perechi de
electroni neparticipanţi (de tipul etilendiaminei, H2N – CH2 – CH2 – NH2) care le conferă
capacitatea de a forma mai multe legături coordinative cu ionul central poartă denumirea
de polidentaţi
Dacă se notează cu M ionul central şi cu L ligandul şi se neglijează sarcinile
acestora, o reacţie de complexare se poate reprezenta prin următorul echilibru:
M + nL ⇄ MLn
Numărul liganzilor din complexul format, n, se numeşte număr (indice) de coordinaţie.
În mod uzual, valorile indicelui de coordinaţie sunt 4 şi 6; în cazuri rare, acestea pot fi 2, 3 sau
8.
Clasificarea combinaţiilor complexe se poate face în funcţie mai multe criterii, după
cum urmează:
 sarcina complexului , diferenţiază între :
- complecşi neutri ( Fe(SCN)3; Hg(CN)2 );
3−
−
- complecşi anionici ( [AgCl4] ; [BiI4] ) ;
+
2+
- complecşi cationici ( [Ag(NH3)2] ; [Cu(NH3)4] )
 pe baza numărului de ioni centrali, există următoarele tipuri de combinaţii complexe :
2+
 mononucleare ( care conţin un singur generator de complex )( [Zn(NH 3)4] ;
3−
[ Co(CN)6] );
 polinucleare (care au mai mulţi ioni centrali legaţi între ei prin punţi de
+
−
legătură) ([Fe3(CH3COO)6(OH)2] ; [Ag2I3] )
 în conformitate cu modul de combinare, se disting :
o complecşi de adiţie–formaţi prin unirea simplă a moleculelor neionozabile sau
o

ionizabile (HCl +AuCl3 ⇄ H[AuCl4] ) ;
complecşi de interpunere–în care liganzii separă cationul de anionul altei sări

(CuSO4 + 4NH3 ⇄ [Cu(NH3)4]SO4)
chelaţi – complecşi cu liganzi organici şi structură ciclică (ionul metalic participă la
închiderea unui heterociclu de 5 sau 6 atomi)
Cea mai importantă caracteristică a unei combinaţii complexe este stabilitatea ei,
care reprezintă o măsură directă a tăriei legăturilor dintre ionul central şi liganzi.
În soluţia unui sistem ion metalic–ligand, complecşii se formează în trepte.
Constantele de echilibru ale reacţiilor succesive sau totale de formare constituie un criteriu
cantitativ de evaluare a stabilităţii combinaţiilor complexe (tabelul 13).
Stabilitatea combinaţiilor complexe depinde de:
 natura reactanţilor;
 condiţiile experimentale (pH–ul soluţiei, tăria ionică, natura solventului, prezenţa altor ioni
care pot acţiona asupra speciilor complexului).
o
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Dependenţa dintre stabilitatea complecşilor şi factorii de mediu este exprimată
cantitativ prin intermediul constantelor condiţionale sau aparente de stabilitate–constante de
stabilitate în condiţii reale.
Tabelul 13. Mărimi care descriu stabilitatea combinaţiilor complexe
Mărimea

Constante succesive
(parţiale) de
stabilitate
sau de formare a
unei combinaţii
complexe

Simbolizarea

Relaţia de definiţie
M+L ⇄ ML ;

M L
M  L

K1 

K

ML+L⇄ ML2;
K2 =

M L2 
M L  L

Semnificaţia

Exprimă stabilitatea
combinaţiilor complexe
formate în trepte
În majoritatea cazurilor , se
respectă ordinea
K1 > K2 ….> Kn

…………………….
MLn-1 + L ⇄ MLn
Kn=
Constante globale
(cumulative) de
stabilitate

β

MLn 
MLn 1  L

M+L ⇄ ML
β1 = K1
M+2L ⇄ ML2
ML2 
 2  K1  K 2 
M L2

Sunt caracteristice reacţiilor
totale de formare a
complecşilor. Sunt egale cu
produsul constantelor
succesive.

M +nL ⇄ MLn
βn = K1 ∙ K2 ∙ …… Kn =

M Ln 
M   Ln

Constante de
instabilitate

Ki
βi

Ki = 1 / K
βi = 1 / β

Corespund disocierii
combinaţiilor complexe .

4.4.2. Aplicații ale combinațiilor complexe în analiza titrimetrică (complexonometria)
Titrimetria prin reacţii cu formare de complecşi (complexometria) reprezintă una
din cele mai importante aplicaţii analitice ale echilibrelor de complexare şi se bazează pe
faptul că unii liganzi pot fi folosiţi ca titranţi în analiza cantitativă.
Pentru ca o reacţie de complexare să poată sta la baza unei metode titrimetrice,
trebuie să îndeplinească anumite condiţii, şi anume:
 reacţia să conducă la formarea de complecşi solubili stabili, cu structură chimică bine
8
definită (β>10 ). Această cerinţă implică alegerea unui agent de complexare adecvat
şi condiţii experimentale care să asigure stabilitatea maximă;
 viteza reacţiei să fie suficient de mare;
 punctul de echivalenţă să poată fi uşor evidenţiat cu un indicator potrivit.
4.4.2.1. Complexonii în analiza titrimetrică
Liganzii cei mai utilizaţi ca titranţi sunt acizii aminopolicarboxilici, ale căror proprietăţi
de coordinare sunt datorate grupărilor metilencarboxilice –CH2–COOH şi atomilor de azot
aminic. Aceşti liganzi au fost denumiţi de către Schwarzenbach (1945) complexoni.
Complecşii de tip chelat pe care-i formează complexonii cu ionii metalici se numesc
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complexonaţi. Deşi numărul complexonilor cunoscuţi este foarte mare, cei mai utilizaţi în
practică sunt:
Complexonul I - este acidul nitrilo-triacetic (NTA), notat prescurtat H3X, are
următoarea structură:

CH2-COOH
CH2-COOH
CH2-COOH

N

+

HN

CH2-COOH
CH2-COO CH2-COOH

forma betainică
Acidul ca atare nu este solubil în apă, motiv pentru care se foloseşte sarea
monosodică (NaH2X sau H2X ). Reacţia de complexare cu un ion de metal divalent se
notează schematic:
H2X + M ⇆ MX + 2H ,
iar structura complexonatului este următoarea:
-

2+

-

+

CH2-COO
-

N

OOC-CH2

M
CH2-COO

Complexonul II este acidul etilendiamino-tetraacetic (EDTA), notat H4Y, cu
următoarea structură:

CH2
CH2

N

CH2-COOH
CH2-COOH

N

CH2-COOH
CH2-COOH

Nici complexonul II nu este solubil în apă, de aceea se utilizează sub forma sării
disodice a acestuia.
Complexonul III este sarea disodică a acidului etilendiamino-tetraacetic (Na2EDTA)
2(notat Na2H2Y sau H2Y ). Este complexonul cu cea mai largă utilizare în practica analitică şi
este întâlnit sub diferite denumiri comerciale: versen, chelaton, trilon B etc.
Complexonul III reacţionează cu metalele divalente şi trivalente în raport de 1 ion
metal: 1 ligand, conform reacţiilor:
2−

H2 Y

2+

+M

⇆ MY

2−

+2H

+

H2Y + M ⇆ MY +2H
Structura complexonului III şi a complexonatului cu un ion metalic divalent sunt
următoarele:
2−

CH2
CH2

3+

N

N

−

+

CH2-COO – Na+
CH2-COOH

N
CH2

M

CH2

CH2-COOH
CH2-COO – Na+

N
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CH2-COO – Na+
CH2-COO

CH2-COO
CH2-COO – Na+

Deoarece în urma reacțiilor se pun în libertate ioni de hidrogen, pe parcursul titrării
pH–ul soluției va scădea. Scăderea pH–ului în sistem determină o scădere a stabilității
complexonatului format. Din această cauză, titrările complexonometrice se efectuează la
acea valoare de pH care corespunde stabilității maxime a complexonatului. Această valoare
de pH este menținută constantă pe tot parcursul titrării cu ajutorul soluțiilor tampon.
În majoritatea cazurilor, în titrările cu soluții de complexon III unui ion–gram de ion
metalic îi corespunde un mol de complexon, indiferent de valența cationului. Această
corespondență se soldează cu următoarele consecințe practice pentru complexonometrie:
 se preferă exprimarea concentrației soluției de complexon III prin molaritate;
 în efectuarea calculelor se consideră că reacțiile de titrare decurg de la mol la mol.
4.4.2.2. Indicarea punctului de echivalență în titrările complexonometrice
Indicatorii metalocromici (reactivi ai ionilor) sunt substanţe organice (cu caracter de
acid slab sau bază slabă), care, datorită capacităţii lor de a forma complecşi de tip chelat cu
ionii metalici, pot determina schimbarea culorii soluţiei la variaţia bruscă a concentraţiei
cationului titrat.
Mecanismul de funcţionare a acestor indicatori face posibilă indicarea punctului de
echivalenţă fără consum de reactiv. Astfel, dacă în soluţia conţinând cationul M se adaugă o
cantitate mică de indicator metalocromic Ind şi apoi se titrează cu soluţia complexonului Z,
schimbarea culorii indicatorului în jurul punctului de echivalenţă se explică prin reacţiile:
1. reacţia de complexare dintre ionul metalic şi indicator
M + Ind ⇆ MInd (culoarea 1)
2. reacţia de titrare propriu-zisă
M + Z ⇆ MZ (incolor sau slab colorat)
3. după ce ionul metalic liber a fost consumat, o nouă cantitate de complexon adăugat
va reacţiona cu complexul metal–indicator:
MInd + Z ⇆ MZ + Ind (culoarea 2)
Aşadar, culoarea soluţiei se schimbă de la cea imprimată de complexul MInd format
iniţial (culoarea 1), la cea caracteristică indicatorului liber Ind (culoarea 2). Titrarea se
conduce până când nu se mai observă o modificare a culorii, adică întreaga cantitate de ion
metalic a trecut sub formă de complexonat (sau tot indicatorul adăugat se află sub forma Ind
liber).
Virajul indicatorul metalocromic este net şi, ca urmare, sesizarea punctului de
echivalenţă este uşoară şi precisă dacă se îndeplinesc următoarele condiţii:
 stabilitatea complexului metal–indicator (exprimată prin βMInd) trebuie să fie mai mică
decât cea a complexonatului format în reacţia de titrare (β MZ), adică:

β MZ
4
4
≥ 10 şi βMInd >10
β MInd
reacţiile notate cu 1 şi respectiv 3 să se desfăşoare cu viteză mare.
Deoarece majoritatea indicatorilor complexonometrici sunt şi indicatori de pH, pentru
ca modificarea de culoare să nu fie influenţată de variaţia pH –ului soluţiei, titrările cu
complexoni se efectuaează în prezenţa soluţiilor tampon de pH.
Dintre indicatorii metalocromici uzuali sunt prezentați succint cei care vor fi utilizați în
dozările complexonometrice efectuate de studenți pe parcursul lucrărilor de laborator:
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Negrul eriocrom T, denumit simplificat erio T, este un colorant azoic cu următoarea
structură:

Deoarece este instabil în soluţie apoasă, se utilizează în mod frecvent sub forma unui
−
amestec solid cu NaCl (1p.indicator : 500 p. sare). Indicatorul se notează H 2Ind şi formează
2+
2+
2+
2+
2+
2+
complecşi în raportul 1:1 (cu ioni de Ca , Co , Mg ) sau 1:2 (cu Zn , Co , Mg ):
2+

M

+ H2Ind ⇆ MInd + 2H
−

−

+

M + 2H2Ind ⇆ (MHInd )2 + 2H
Culorile indicatorului liber la diferite valori de pH ale soluţiei şi ale complecşilor cu
diferiţi ioni metalici sunt prezentate în tabelul 14.
−

2+

−

+

Tabelul 14. Virajul de culoare la titrări în prezenţă de Erio T
pH
Culoarea Erio T
Cationul cu care complexează
în soluţie
<7
roşu
2+
2+
2+
2+
2+
2+
7 -11
albastru
Mg , Ca , Mn , Zn , Cd , Hg ,
2+
2+
2+
2+
3+
3+
4+
Co , Ni , Cu , Pb , Al , Fe , Ti ,
> 11
portocaliu

Culoarea
complexului
roşu

−

Murexidul (notat H4Ind ) este sarea de amoniu a acidului purpuric şi are structura
următoare:

Instabilitatea sa în soluţie apoasă este mult mai accentuată decât în cazul
indicatorului erio T, motiv pentru care se poate utiliza numai ca amestec de 1 p.indicator: 100
p.NaCl. Murexidul formează complecşi în raportul 1:1 cu unii cationi divalenţi:
H4Ind + M ⇆MH2Ind + 2H
Culorile indicatorului liber în soluţie şi ale complecşilor cu ioni metalici la diferite valori
de pH sunt prezentate în tabelul 15.
Tabelul 15. Virajul de culoare la titrări în prezenţă de murexid
pH
Culoarea soluţiei de
Cationul cu care
Culoarea
murexid
complexează
complexului
roşu - violet
<9
2+
violet
Ca
roşu
9 -11
2+
Ni
galben
2+
Cu
portocaliu
albastru - violet
> 11
−

2+

−

+
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4.4.2.3. Metode de dozare complexonometrică a soluţiilor cu un singur cation
Utilizarea ca titrant a complexonului III a permis elaborarea unor metode de dozarea
a majorităţii ionilor metalici.
În condiţii experimentale specifice naturii cationului şi, respectiv a indicatorului,
titrarea complexonometrică a cationilor se poate efectua prin metode directe, prin
substituţie şi indirecte, prezentate schematic în tabelul 16.
Tabelul 16. Metode complexonometrice de determinare a cationilor
Metoda
Principiul metodei
Condiţii de aplicare
2+
2−
2−
+
Titrarea
Me + H2Y = MeY +2H
Reacţia de titrare să fie
3+
2−
−
+
directă
Me + H2Y = MeY +2H
rapidă.
2+
2−
2−
+
Titrarea prin
I.Me +MgY =MeY +2H
Viteza reacţiei I. să fie
2+
2−
2−
+
substituţie
II.Mg +H2Y =MgY +2H
suficient de mare.

 MeY 2    MgY2

2−

2+

Titrarea
indirectă

(unde β reprezintă
constantele de stabilitate ale
complexonaţilor respectivi)

Me + H2Y în exces =
2−
+
2−
MeY +2H + H2Y ( excesul )
2−
′ 2+
H2Y ( excesul ) + Me =
′ 2−
+
Me Y + 2H
′
2+
2+
( Me = Mg , Zn )

 Me , Y 2    MeY 2 
 Me , Ind   Me , Y 2 

4.4.2.4. Dozări complexonometrice directe
Prepararea soluției de complexon III 0,01M
Complexonul III este sarea disodică a acidului etilendiaminotetraacetic. Se
simbolizează Na2H2Y∙2H2O și are masa moleculară 372,24.
Pentru a prepara un litru de soluție 0,01M este necesară o cantitate de complexon III
egală cu: 0,01 x 372,24 = 3,7224g
În majoritatea cazurilor, complexonul III îndeplinește condițiile de puritate care îi
asigură încadrarea în categoria substanțelor standard primar. În aceste condiții, concentrația
soluției care se prepară astfel:
 se cântărește cantitatea necesară la balanța analitică;
 cantitatea exact cântărită se dizolvă cu apă distilată într-un flacon cotat de 1L
este exact 0,01M.
Titrul soluției de complexon III,T CIII, este egal cu raportul dintre cantitatea de
complexon III cântărită la balanța analitică(g) și volumul flaconului cotat în care s-a făcut
dizolvarea(mL).


2+

 Dozarea Mg
Principiul metodei
2+
Determinarea ionului Mg (AMg= 24,32) prin titrare cu o soluție de complexon III de
concentrație exact și precis cunoscută se bazează pe reacția:
Mg + H2Y ⇆ MgY
2+

2−

2−

+ 2H

+

Stabilitatea complexonatului de magneziu este maximă,

 MgY  1,7 108
2

în soluții

de pH=10 (tampon NH4OH–NH4Cl). Sfârșitul titrării este pus în evidență cu ajutorul
indicatorului eriocrom negru T (erio T).
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2+

Datele obținute în diferite momente ale titrării unui volum de 100 mL soluţie Mg de
concentraţie 0,1 mol/L cu o soluţie de complexon III de aceeaşi concentraţie (pH = 10) sunt
prezentate în tabelul 17.
Cu ajutorul acestor date se trasează curba de titrare complexonometrică, pMg =
f(n%), a cărei alură este redată în figura 5.
2+

Tabelul 17.Curba de titrare a Mg cu EDTA
n% H2Y
adăugat
0
50
90
99
100

Iniţială
Până la
punctual de
echivalenţă
La punctul de
echivalenţă
După punctul
de echivalenţă

101
110
150

2+

[Mg ],
ioni g/L
0,1
−2
3,33∙10
−3
5,26∙10
−4
5,05∙10
−5
1,7 ∙10
-7

5,84∙10
−8
6,1∙10
−9
2,9∙10

8

pMg
1
1,48
2,28
3,30
4,77

7
6
pMg

2-

Etapa titrării

9

5
4
3
2
1

6,24
7,24
7,94

0
0

50

100

150

200

n, %

Figura 5. Curba de titrare a Mg
EDTA la pH =10

2+

cu

Modul de lucru
MĂSURAREA EXACTĂ A VOLUMELOR DE SOLUȚIE DE ANALIZAT
Se măsoară, cu ajutorul unei pipete, volume de n mL din soluția(neutră) a sării de magneziu
și se transvazează în flaconul de titrare
CREAREA CONDIȚIILOR OPTIME DE TITRARE
Se adaugă 2 mL de tampon amoniacal (NH4OH – NH4Cl), pentru a asigura în soluție
pH = 10.
ADĂUGAREA INDICATORULUI
Se adaugă un vârf de spatulă de indicator erio T (amestec solid 1parte indicator : 500 părți
NaCl) și se agită de câteva ori pentru dizolvare
DILUAREA CU APĂ DISTILATĂ
Se diluează la 50 -70 mL cu apă distilată.
TITRAREA
Se titrează cu soluție de complexon III din biuretă până la virajul culorii indicatorului de la roșu
la albastru curat
CITIREA VOLUMULUI DE ECHIVALENȚĂ
Se citește la biuretă volumul de complexon III consumat ( v, mL)
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Calculul rezultatelor
2+
2+
Conținutul în Mg al soluției analizate, exprimat în g Mg /L se calculează cu ajutorul
relației:
v  TCIII  24,32
gMg2 / L 
 1000
372,24  n
2+

în care: n = volumul soluției de analizat(Mg ) care se supune titrării, mL;
v= volumul soluției de complexon III consumat la titrare, mL;
TCIII = titrul soluției de complexon III, g/mL
Rezultatele experimentale se notează în tabelul următor.
Nr. det.
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2+

 Dozarea Ca
Principiul metodei
2+
Titrarea ionului Ca (ACa= 40,08) cu o soluție de complexon III se efectuează în
mediu puternic alcalin ( pH>11), în prezența indicatorului murexid, conform reacției:
Ca + H2Y ⇆ CaY
2+

2−

2−

+ 2H

+

Modul de lucru
MĂSURAREA EXACTĂ A VOLUMELOR DE SOLUȚIE DE ANALIZAT
Se măsoară, cu ajutorul unei pipete, volume de n mL din soluția(neutră) care conține
2+
Ca și se transvazează în flaconul de titrare
CREAREA CONDIȚIILOR OPTIME DE TITRARE
Se adaugă 5 mL de soluție de NaOH 1N, pentru a asigura în soluție pH > 10.
ADĂUGAREA INDICATORULUI
Se adaugă un vârf de spatulă de indicator murexid ( amestec solid 1parte indicator :
100 părți NaCl) și se agită de câteva ori pentru dizolvare
DILUAREA CU APĂ DISTILATĂ
Se diluează la 50 -70 mL cu apă distilată.
TITRAREA
Se titrează cu soluție de complexon III din biuretă până la virajul culorii indicatorului
de la roz la albastru violet.
CITIREA VOLUMULUI DE ECHIVALENȚĂ
Se citește la biuretă volumul de complexon III consumat ( v, mL)
Calculul rezultatelor
2+
2+
Conținutul în Ca al soluției analizate, exprimat în g Ca /L se calculează cu ajutorul
relației:
v  TCIII  40,08
2+
g Ca /L =
∙1000
372,24  n
2+

în care: n = volumul soluției de analizat(Ca ) care se supune titrării, mL;
v= volumul soluției de complexon III consumat la titrare, mL;
TCIII = titrul soluției de complexon III, g/mL
Rezultatele experimentale se notează în tabelul următor.
Nr.
det.
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 Determinarea durității totale a apei
Principiul metodei
Titrarea directă a unui cation (M) în prezenţa unui ion auxiliar(M‟) decurge după
următoarea schemă simplificată:
(M + M‟) + Z ⇆ MZ + M‟Z,
dacă sunt respectate cerinţele:
 constanta de stabilitate a complexonatului MZ să fie mai mare decât cea a
complexonatului M‟Z, βMZ >βM‟Z;
 reacţiile să aibă loc concomitent.
Deoarece
2+

 CaY

= 510 , iar  MgY 2 
10

2

 1,7 108 , pe această cale se poate determina

2+

Ca (M), în prezenţa Mg (M‟), la pH =10 şi cu erio T în rol de indicator, adică în condiţiile
2+
specifice titrării complexonimetrice directe a Mg .
Duritatea, una dintre cele mai importante caracteristici ale apei este dată de
cantitatea totală de săruri de calciu şi magneziu care se găsesc în apă. În condiţiile
specificate mai sus, volumul de complexon consumat la titrarea unei probe de apă în
prezenţa indicatorului erio T în soluţie tampon corespunde cantităţii totale din ambii cationi
2+
2+
(Ca şi Mg ),astfel încăt acest principiu stă la baza determinării complexonometrice a
durităţii totale a apei. Reacțiile care au loc la titrare sunt:
Mg + H2Y ⇆ MgY
2+

2−

2−

+ 2H

+

Ca + H2Y ⇆ CaY + 2H
Se face precizarea că duritatea totală a apei reprezintă suma durităţilor permanentă
şi temporară (tabelul 18).
2+

2−

2−

+

Tabelul 18. Duritatea apei
Tipul de
Definiţie
duritate
Este datorată prezenţei bicarbonaţilor de calciu şi magneziu.
DURITATEA
Este considerată temporară, deoarece prin fierbere, bicarbonaţii precipită
TEMPORARĂ
carbonaţi.
( Dt )
Ca ( HCO3 )2 → CaCO3↓ + H2O + CO2↑
bicarbonat de
carbonat
calciu
de calciu
Mg (HCO3 )2 → MgCO3↓ + H2O + CO2↑
bicarbonat de
carbonat
magneziu
de magneziu
DURITATEA
Este duritatea conferită apei de celelalte săruri (cloruri, sulfaţi, azotaţi) de
PERMANENTĂ
calciu şi magneziu, care persistă şi după fierbere.
( Dp )
DURITATEA
TOTALĂ
( DT )
DT = Dt + Dp

Suma durităţilor temporară şi permanentă reprezintă duritatea totală a unei
ape.

Conţinutul total de săruri de calciu şi magneziu se exprimă în grade de duritate:
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0

- 1grad german ( Ge ) corespunde la 10 mg CaO / L;
0
- 1grad francez ( F ) este echivalent cu 10 mg CaCO3 /L ;
0
- 1 grad englez ( E ) reprezintă 14,3 mg CaCO3 / L.
Apele naturale pot fi clasificate în funcţie de duritatea lor în:
 foarte moi ( DT = 0 – 4 grade ) ;
 moi ( DT = 4 – 8 grade ) ;
 slab dure ( DT = 8 – 12 grade ) ;
 cu duritate medie ( DT = 12 – 18 grade ) ;
 dure ( DT = 18 – 30 grade ) ;
 foarte dure ( DT › 30 grade ) .
Modul de lucru
MĂSURAREA EXACTĂ A PROBELOR DE APĂ
Se măsoară, cu ajutorul unei biurete sau pipete cu bulă, volume (n) de 50 - 100
mL de apă potabilă și se introduc în flaconul de titrare
CREAREA CONDIȚIILOR OPTIME DE TITRARE
Se adaugă 2 mL tampon amoniacal (NH4OH–NH4Cl), pentru a asigura în soluție
pH = 10.
ADĂUGAREA INDICATORULUI
Se adaugă un vârf de spatulă de indicator erio T ( amestec solid 1parte indicator :
500 părți NaCl) și se agită de câteva ori pentru dizolvare
TITRAREA
Se titrează cu soluție de complexon III din biuretă până la virajul culorii
indicatorului de la roșu la albastru curat
CITIREA VOLUMULUI DE ECHIVALENȚĂ
Se citește la biuretă volumul de solutie complexon III consumat ( v, mL)
Calculul rezultatelor
Duritatea totală a apei analizate, exprimată în grade germane, se calculează cu
ajutorul relației:
0
v  TCIII  56
DT =, Ge
5

372,24  n

 10

în care: n = volumul probei de apă
analizată, mL;
v= volumul soluției de complexon III consumat la titrare, mL;
TCIII = titrul soluției de complexon III, g/mL
Rezultatele experimentale se notează în tabelul următor
Nr. det.

95

4.4.2.5. Titrări complexonometrice indirecte - dozarea Ni
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2+

Principiul metodei
Titrarea indirectă poate fi procedeul optim în unul dintre următoarele cazuri:
- absenţa unui indicator potrivit;
- dacă reacţiile de complexare a ionului metalic cu indicatorul sau cu titrantul sunt prea lente;
- atunci când la pH–ul de lucru (corespunzător celui la care stabilitatea complexonatului său
este suficient de mare), cationul de dozat nu poate fi menţinut în soluţie.
În aceste condiţii, în soluţia conţinănd cationul M se adaugă un exces cunoscut dintr2−
o soluţie titrată de complexon III. După formarea cantitativă a complexonatului MY , excesul
de complexon III este titrat cu o soluţie de concentraţie cunoscută de sulfat de magneziu sau
sulfat de zinc. Spre deosebire de titrarea directă, indicatorul folosit pentru evidenţierea
punctului de echivalenţă consumă reactiv. Această succesiune de reacţii poate fi redată
simplificat astfel:
M + H2Y ⇆ MgY
2−

2+

2−

+

+ 2H +

2
2+
2−
+
+ M‟ ⇆ M‟Y + 2H
H 2Yexces

2
H 2Yexces
2+

2+

(M‟= Mg , Zn )

iar în jurul punctului de echivalenţă
M‟ +Ind ⇆M‟Ind
Acest procedeu se poate aplica numai în condiţiile în care:


 MY



M Y

2

, 2

>

M Y

, 2

;

> βM‟Ind
2+

2+

Reacțiile de mai sus (în care M = Ni ) stau la baza determinării complexonometrice
a nichelului(ANi= 58, 71). Pentru indicarea sfârșitul titrării se utilizează ca indicator erio T, iar
virajul de culoare este de la albastru (culoarea indicatorului liber, necomplexat) la roșu
(culoarea complexului MgInd, care se formează imediat după punctul de echivalență, la
adăugarea unui exces mic de sulfat de magneziu, care îndeplinește rolul de titrant).
Modul de lucru
PREPARAREA SOLUȚIEI DE ANALIZAT
2+
Se dizolvă chimic o probă cântărită de aliaj care conține Ni (A,g), iar soluția se
aduce cantitativ la un flacon cotat de V mL.
MĂSURAREA EXACTĂ A VOLUMELOR DE SOLUȚIE DE ANALIZAT
Se măsoară, cu ajutorul unei pipete, volume de n mL din soluția obținută și se
aduc în flaconul de titrare
ADĂUGAREA EXCESULUI DE COMPLEXON III
Se adaugă un volum exact măsurat (v1mL) de soluție standard de complexon III
PRELUCRAREA SOLUȚIEI DE ANALIZAT
- se lasă în repaus aproximativ 5 minute;
- se adaugă 1 mL NaOH 1N și apoi 5 mL de tampon amoniacal, pentru a se
atinge o valoare de pH egală cu 10
ADĂUGAREA INDICATORULUI
Se adaugă un vârf de spatulă de indicator erio T (amestec solid 1parte indicator :
500 părți NaCl) și se agită de câteva ori pentru dizolvare
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DILUAREA CU APĂ DISTILATĂ
Se diluează la 50 -70 mL cu apă distilată.
TITRAREA EXCESULUI DE COMPLEXON III
Se titrează cu soluție standardizată de MgSO4 până la virajul culorii indicatorului
de la albastru la roșu.
CITIREA VOLUMULUI DE ECHIVALENȚĂ
Se citește la biuretă volumul de sulfat de magneziu consumat ( v2, mL)

Calculul rezultatelor
Conținutul procentual de Ni din aliajul analizat se calculează cu ajutorul relației:
v 2  TMgSO4  58,71 V
v T

%Ni =  1 CIII 
  100
246,47  n
A
 372,24
în care: n = volumul soluției de analizat care se supune titrării, mL;
v1= volumul de soluție de complexon III adăugat mL;
TCIII = titrul soluției de complexon III, g/mL
v2= volumul de soluție de sulfat de magneziu consumat la titrare, mL;

A=
Nr.

Rezultatele experimentale se notează în tabelul următor.
g;
V=
mL

det.
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4.5. TITRIMETRIA PRIN REACȚII CU FORMARE DE PRECIPITATE
4.5.1.Echilibre de precipitare
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Precipitarea reprezintă reacţia chimică de transformare a unei substanţe solubile întro combinaţie greu solubilă (denumită precipitat). De exemplu, reacţia de echilibru dintre sarea
MX şi reactivul precipitant BA se soldează cu formarea precipitatului MA:
+
−
+
−
+
−
( M + X ) + ( B + A ) = MA + ( B + X )
Asupra gradului de producere a unei reacţii de precipitare îşi pun amprenta următorii
parametri:
 Solubilitatea molară a unui precipitat, S, este măsura numărului de moli care se dizolvă,
la o temperatură dată, într-un litru de soluţie saturată a acestuia,
 Produsul de solubilitate ( Ks ) al unei combinaţii greu solubile în soluţie saturată este
egal cu produsul concentraţiilor ionilor săi, la puteri corespunzătoare coeficienţilor
stoechiometrici ai echilibrului de disociere respectiv . Astfel, în cazul unui precipitat de tip
MmAn , oricât de greu solubil ar fi, o mică parte din acesta este dizolvată şi disociată în
ioni, conform echilibrului:
m−

n+

MmAn(solid)⇄MmAn(soluţie)⇄M +nA
DIZOLVARE

DISOCIERE

expresia produsului de solubilitate este dată de relaţia:



K s  M n

  A 
m

m n

De exemplu, expresiile matematice care definesc produsele de solubilitate ale unor
combinaţii greu solubile sunt de forma
:
Precipitatul
Formula
Echilibrul de
Relaţia de definiţie
chimică
disociere
a Ks
Clorura de argint

AgCl

AgCl ⇄ Ag + Cl
+

Sulfatul de bariu

BaSO4

Fluorura de calciu

CaF2

BaSO4⇄Ba

2+

CaF2 ⇄ Ca

+ 2F

−

2−

Ks = [Ba ]∙ SO4 ]

−

Ks = [ Ca ] ∙ [F ]

Fosfatul de plumb

Pb3(PO4)2

Pb3(PO4)2⇄3Pb +2PO4

Sulfura de argint

Ag2S

Ag2S ⇄ 2Ag + S

2+

2−

+

2+

2−

+ SO4

2+

+

Ks = [ Ag ] ∙ [ Cl ]

−

2+

3−

2+ 3

− 2

3− 2

Ks=[Pb ] ∙[PO4 ]
+ 2

2−

Ks = [Ag ] ∙[S ]

La o temperatură dată, produsul de solubilitate este o mărime constantă şi
caracteristică fiecărui precipitat.
Pentru deducerea relaţiei de dependenţă S–Ks, în produsul de solubilitate,
concentraţiile la echilibru (în moli /L) ale ionilor unui precipitat în soluţie saturată se exprimă în
funcţie de solubilitatea lor molară. Pentru cazul în care la echilibru participă S moli precipitat
MmAn , concentraţiile ionilor corespunzători, în soluţie saturată, la echilibru vor fi :
m−

n+

[M ] = mS ; [A ] = nS
m

n

m

n

m+n

Ks = ( mS) ∙ (nS) = m ∙ n ∙ S
de unde rezultă :

S=

mn

Ks
m  nn
m

Valoarea produsului de solubilitate permite aprecierea condiţiilor în care se poate
forma un precipitat. Astfel dacă:
n+ m
m− n
 [M ] ∙ [A ] ≥ Ks , se formează precipitat;
n+ m
m− n
 [M ] ∙ [A ] < Ks, nu se formează precipitat.
Acţiunea factorilor care influenţează reacţiile de precipitare se poate manifesta atât
asupra stării solide cât şi asupra ionilor din soluţie.
Asupra fazei solide acţionează preponderent următorii factori:
 fenomenul de polimorfism;
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gradul de hidratare;
temperatura;
adsorbţia unor ioni străini;
reacţia chimică.
Cei mai importanţi factori a căror acţiune se exercită asupra fazei lichide sunt:
 tipul şi concentraţia ionilor din soluţie;
 pH –ul;
 procesele de hidroliză, complexare, redox;
 natura solventului.
Impactul unora dintre aceşti factori asupra solubilităţii precipitatelor este sistematizat în
tabelul 19.
Tabelul 19. Factori cu influenţă majoră în reacţiile de precipitare
Factorul
Definire
Modul de acţiune
Excesul de
precipitant
(efectul ionului
comun)

Tăria ionică
(efectul salin)
pH – ul soluţiei

Influenţa manifestată asupra
proceselor de precipitare de
prezenţa în faza soluţie a unui
exces (faţă de compoziţia
stoechiometrică a compusului
greu solubil) al unuia dintre ionii
componenţi ai precipitatului.
Acţiunea ionilor străini, inerţi
asupra solubilităţii precipitatelor
Influenţa concentraţiei ionilor de
hidrogen asupra precipitatelor
care sunt săruri ale acizilor slabi
(sulfuri, oxalaţi) şi hidroxizi

Determină scăderea
solubilităţii
precipitatului

Se manifestă prin
creşterea solubilităţii
precipitatelor
Creşterea solubilităţii
precipitatelor

4.5.2. Aplicații ale echilibrelor de precipitare în analiza titrimetrică
Pentru ca o reacţie de precipitare să poată fi utilizată în analiza titrimetrică este
necesar ca:
−5

solubilitatea precipitatului format să fie cât mai mică (S <10 mol/L);

precipitatul să nu prezinte adsorbţie prea pronunţată;

reacţia de precipitare să aibă loc cu viteză mare;

să se poată uşor evidenţia punctul de echivalenţă al titrării.
Numărul metodelor titrimetrice bazate pe reacţii de precipitare este destul de redus,
din cauza dificultăţilor în determinarea punctului de echivalenţă.
În funcţie de speciile chimice implicate în sistemul de precipitare, se disting
următoarele metode de dozare titrimetrică:
 argentometria–cuprinde metodele de analiză titrimetrică a ionilor de halogenuri şi
pseudohalogenuri prin precipitare cu AgNO3.
2−
 barimetria–cuprinde metodele de titrare care utilizează BaCl2 pentru dozarea SO4 şi
2−
2−
a altor anioni cu sulf, după oxidarea lor prealabilă la sulfat (S , SO3 etc).
−
−
−
 mercurometria: include metode de dozare a anionilor Cl , Br , I prin titrare cu o
soluţie de azotat mercuros, Hg2(NO3)2.
După mecanismul acţiunii lor, indicatorii utilizaţi pentru evidenţierea punctului de
echivalenţă în titrimetria prin reacţii de precipitare se clasifică în:
- indicatori reactivi ai ionilor;
- indicatori de adsorbţie.
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A. Indicatori reactivi ai ionilor (metalocromici)
Funcţionarea indicatorilor metalocromici se bazează pe formarea unui precipitat sau
a unui complex colorat, fie cu ionul care se dozează fie cu titrantul.
Condiția esențială este ca solubilitatea precipitatului format în reacția de titrare să fie
mai mică decât solubilitatea precipitatului format de indicator.
De exemplu, la dozarea ionului clorură cu azotat de argint în soluţii neutre sau slab
alcaline prin metoda directă (Mohr) se foloseşte ca indicator cromatul de potasiu, K 2CrO4,
+
care este reactiv pentru ionul Ag . Reacţiile care au loc sunt:
+
−
+
−
+
−
−5
(M + Cl ) + (Ag + NO3 ) = AgCl + (M + NO3 )
SAgCl = 1,3∙10 mol/L
pp. alb
+
−
+
2−
+
−
2(Ag + NO3 ) + (2K + CrO4 ) = Ag2CrO4 + 2 (K +NO3 )
pp.roșu-cărămiziu

S Ag 2CrO4 =6,5∙10−5mol/L

Dintre indicatorii reactivi ai ionilor care formează complecşi solubili coloraţi fac parte
alaunul feric, ditizona, difenilcarbazona, alizarina S etc. De exemplu, alaunul feric,
+
FeNH4(SO4)2 se foloseşte ca indicator la titrarea ionilor Ag cu sulfocianură de amoniu sau
potasiu:
+
Ag + SCN = AgSCN
3+
2+
SCN + Fe = FeSCN
3+
Ionii Fe formează cu SCN în mediu acid un complex solubil, colorat în roşu-sânge
2+
+
FeSCN ; apariţia acestei combinaţii are loc la sfârşitul titrării, după precipitarea Ag cu SCN .
B. Indicatori de adsorbţie
Sunt substanţe care îşi modifică culoarea sau fluorescenţa atunci când sunt adsorbite
pe suprafaţa unui precipitat (tabelul 20), astfel că se deosebesc indicatori de adsorbţie de
culoare şi respectiv de fluorescenţă (în lumină ultravioletă).
Tabelul 20. Indicatori de adsorbţie frecvent utilizaţi în titrimetria de precipitare
Indicatorul
Ionul care se
Ionul titrant
Condiţii
titrează
−
+
Fluoresceina
Cl
Ag
pH = 4
− −
−
+
Eozina
Br , I , SCN
Ag
pH = 2
2−
2+
Toxinul
SO4
Ba
pH = 1,5 – 3,5
+
−
Rodamina 6G
Ag
Br
HNO3 0,3M
+
−
Metilvioletul
Ag
Cl
Mediu acid
4.5.3. Dozări argentometrice
În cadrul titrărilor bazate pe reacții de precipitare, cea mai largă aplicabilitate practică
−
−
−
are argentometria. Aceasta cuprinde metodele de dozare a halogenurilor(Cl , Br , I ) și
−
− 2−
pseudo–halogenurilor (CN , SCN ,S )prin titrare cu soluții de azotat de argint și a sărurilor de
argint prin titrare cu soluții de halogenură sau sulfocianură.

4.5.3.1. Prepararea și standardizarea soluției 0,05N de azotat de argint
Azotatul de argint ((AgNO3, MAgNO3 =170, E AgNO3 

170
 170g ) este o substanță
1

fotosensibilă(nu este stabil la acțiunea luminii). Din această cauză, azotatul de argint nu
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poate îndeplini rolul de standard primar, iar soluțiile sale se prepară de concentrații
aproximative. Utilizarea lor ca titrant în diferite metode de dozare titrimetrică este condiționată
de stabilirea concentrației lor exacte prin titrare cu soluția unei substanțe titrimetrice.


Prepararea soluției aproximativ 0,05 N de azotat de argint

Pentru a prepara 1L de soluție de azotat de argint de concentrație aproximativ 0,05N
sunt necesare 0,05∙170= 8,5g AgNO3.
Din punct de vedere practic, prepararea unui litru de soluție de AgNO 3 aproximativ
0,05N implică parcurgerea următoarelor etape:
CÂNTĂRIREA CANTITĂTII NECESARE DE SUBSTANȚĂ
Se cântăresc, la balanța tehnică,aproximativ 8,5 g de azotat de argint

-

DIZOLVAREA ȘI DILUAREA
cantitatea cântărită se dizolvă într-un pahar Berzelius cu 50–100mL de
apă distilată;
substanța dizolvată se aduce cantitativ într-o sticlă de culoare brună;
se completează cu apă distilată la 1000 mL într-o sticlă de laborator de
culoare brună cu dop rodat;
se omogenizează și se păstrează la întuneric.

 Standardizarea soluției de azotat de argint
Principiul metodei
Pentru stabilirea concentrației exacte a soluției aproximativ 0,05N de AgNO 3 se poate
folosi ca substanță standard primar clorura de sodiu (NaCl, MNaCl =58,5, ENaCl= 58,5/1=
0

58,5g), calcinată în prealabil la 500 – 600 C (pentru deshidratare).
Titrarea se bazează pe o reacție de precipitare de forma:
NaCl + AgNO3 = AgCl + NaNO3
pp.alb
Ca indicator se utilizează cromatul de potasiu, K2CrO4, care după precipitarea
completă a clorurii de argint reacționează cu azotatul de argint în exces:
K2CrO4 + 2AgNO3 = Ag2CrO4 + 2KNO3
pp. roșu - cărămiziu
Se poate calcula cantitatea de K2CrO4 necesară în soluție astfel încât formarea
precipitatului de Ag2CrO4 să se producă cât mai aproape de punctul de echivalență al
titrării(2mL de soluție 5% de K2CrO4 pentru titrarea a 100mL clorură).

Modul de lucru
 Prepararea soluției etalon de clorură de sodiu de concentrație exact 0,05N
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CALCULAREA CANTITĂȚII DE SUBSTANȚĂ
NECESARĂ PENTRU A PREPARA 1L SOLUȚIE 0,05N DE CLORURĂ DE SODIU :
a =0,05 ∙58,5 = 2,925g

CÂNTĂRIREA CANTITĂTII NECESARE DE SUBSTANȚĂ
Se cântăresc 2,925g de clorură de sodiu la balanța analitică
DIZOLVAREA ȘI DILUAREA
Cantitatea cântărită se dizolvă și se diluează cu apă distilată la flacon cotat de V
mL (1L)
CALCULAREA TITRULUI SOLUȚIEI DE CLORURĂ DE SODIU
Titrul real al soluției de clorură de sodiu(g/mL) este egal cu raportul dintre
cantitatea de substanță cântărită(a,g) și volumul soluției preparate(VmL)


Standardizarea soluției de AgNO3
MĂSURAREA EXACTĂ A UNOR VOLUME DE SOLUȚIE ETALON
Din soluția de clorură de sodiu se măsoară cu pipeta sau biureta semiautomată,
volume de n mL care se aduc cantitativ în flaconul de titrare
ADĂUGAREA INDICATORULUI
Se adaugă 2mL soluție 5% de K2CrO4
DILUAREA
Se diluează probele cu apă distilată la aproximativ 70 - 80 mL
TITRAREA
Se titrează cu soluția de AgNO3 din biuretă, sub agitare energică, până la apariția,
în suspensia albiciosă rezultată(datorată precipitatului de AgCl), a unui precipitat
stabil, roșu – cărămiziu de Ag2CrO4
CITIREA VOLUMULUI DE ECHIVALENȚĂ
Se citește la biuretă volumul de soluție de AgNO3 consumat la titrare (v, mL )

Calculul rezultatelor analizei
Concentrația soluției de AgNO3 se exprimă sub formă de titru( TAgNO3 ) și normalitate
( N AgNO3 ), care se calculează cu relațiile:

n  TNaCl  170
, g/ mL
58,5  v
unde: n = volumul soluției etalon de clorură de sodiu, luată pentru o titrare;
TNaCl = titrul soluției de clorură de sodiu, g/mL
v = volumul de soluție de AgNO3 consumat la titrare, mL
TAgNO3  1000
NAgNO3 
, echiv/L
170
TAgNO3 

Factorul de normalitate, F, se obține prin aplicarea următoarei relații: F 
Rezultatele experimentale se notează în tabelul următor
Nr. det.
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NAgNO3
0,05

4.5.3.2. Metoda Mohr
Principiul metodei
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Metoda Mohr este o variantă de dozare argentometrică directă a ionilor de
+

halogenură, care se bazează pe precipitarea acestora cu ionii de Ag . Sfârșitul titrării este
pus în evidență cu ajutorul unei soluții 5% de K2CrO4, care formează cu AgNO3 un precipitat
roșu – cărămiziu de Ag2CrO4.
Principala condiție care trebuie respectată este ca pH – ul soluției analizate trebuie
să fie neutru – slab alcalin (pH = 6,5–10,3). Această restricție este impusă de necesitatea
evitării:


dizolvării cromatului de argint, care se produce la pH < 6,5;



precipitării oxidului de argint, Ag2O, potențial realizabilă în mediu alcalin, conform
reacției:
+
Ag + OH− = AgOH
2AgOH → Ag2O + H2O



Determinarea conținutului procentual de NaCl din sarea de bucătărie
Reacția care stă la baza acestei titrări argentometrice este:
NaCl + AgNO3 = AgCl + NaNO3

Modul de lucru
MĂSURAREA EXACTĂ A UNOR VOLUME DE SOLUȚIE DE ANALIZAT
Din soluția de sare, se măsoară cu pipeta sau biureta semiautomată, volume de n
mL care se aduc cantitativ în flaconul de titrare
ADĂUGAREA INDICATORULUI
Se adaugă 2mL soluție 5% de K2CrO4
DILUAREA
Se diluează probele cu apă distilată la aproximativ 70 - 80 mL.
TITRAREA
Se titrează cu soluția de AgNO3 din biuretă, sub agitare energică, până la apariția,
în suspensia albiciosă rezultată(datorată precipitatului de AgCl), a unui precipitat
stabil, roșu – cărămiziu de Ag2CrO4
CITIREA VOLUMULUI DE ECHIVALENȚĂ
Se citește la biuretă volumul de soluție standardizată de AgNO 3 consumat la titrare
(v, mL )
Calculul rezultatelor analizei
Conținutul procentual de NaCl din proba analizată se calculează cu relația:

v  TAgNO3  58,5 A
  100
170  n
V
unde: v = volumul de soluție de azotat de argint consumat la titrare, mL;
TAgNO3 = titrul soluției de azotat de argint, g/mL;
%NaCl =

n = volumul probei de sare luat în lucru pentru o determinare, g/mL;
A = cantitatea de sare cântărită la balanță analitică pentru prepararea soluției de
analizat, g;
V = volumul flaconului cotat în care s-a dizolvat proba de sare, mL
Rezultatele experimentale se notează în tabelul următor.
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A=
Nr.

g; V =

mL

det.



Determinarea conținutului în ioni Cl−din apa potabilă
Dozarea are la bază următoarea reacție de precipitare:
Cl− + AgNO3 = AgCl + NO3−
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Modul de lucru
MĂSURAREA EXACTĂ A PROBELOR DE APĂ
Din apa potabilă din rețea, se măsoară cu pipeta sau biureta, volume de n mL
care se aduc cantitativ în flaconul de titrare
ADĂUGAREA INDICATORULUI
Se adaugă 2mL soluție 5% de K2CrO4
TITRAREA
Se titrează cu soluția de AgNO3 din biuretă, sub agitare energică, până la
apariția a unui precipitat persistent, roșu – cărămiziu, de Ag2CrO4
CITIREA VOLUMULUI DE ECHIVALENȚĂ
Se citește la biuretă volumul de soluție standardizată de AgNO 3 consumat la
titrare (v, mL )
Calculul rezultatelor analizei
Pentru calculul conținutului în cloruri din apa analizată se apelează la o relație de
forma:

v  TAgNO3  35,5

 106
170  n
unde: v = volumul de soluție de AgNO3 consumat la titrare, mL;
TAgNO3 = titrul soluției de azotat de argint, g/mL;
mgCl / L apa 

n = volumul probei de apă analizată
Rezultatele experimentale se notează în tabelul următor
Nr. det.
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5. ANALIZA GRAVIMETRICĂ
5.1. Principiul analizei gravimetrice
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Gravimetria (gravis = greu și metron= măsură) se bazează pe măsurarea directă a
masei cu ajutorul balanței analitice.
Principiul metodei de determinare gravimetrică a unui analit poate fi reprezentat
schematic astfel:
Transformarea speciei de analizat într-un compus de compoziție
chimică stabilă și cunoscută
Separarea compusului obținut de ceilalți componenți ai probei
Cântărirea lui la balanța analitică
Calculul concentrației speciei analizate
În funcție de tehnicile utilizate pentru obținerea și separarea compusului supus
ulterior cântăririi, se disting următoarele variante ale analizei gravimetrice:
 gravimetria de precipitare, în care analitul este precipitat din soluția apoasă a
probei sale, cu ajutorul unui reactiv adecvat;
 gravimetria de volatilizare care se bazează pe formarea unor combinaţii gazoase
(volatile) şi include metodele în care se măsoară:
 pierderea de masă a probei analizate (se cântăreşte proba înainte şi după
volatilizarea componentului respectiv. Exemple : determinarea umidităţii (bazată
pe evaporarea apei) sau determinarea dioxidului de siliciu prin procedeul cu HF
(pe baza reacţiei SiO2 + 4HF = SiF4↑ + 2H2O↑);
 creşterea de masă, ca urmare a absorbţiei unui component gazos într-un mediu
adecvat. De exemplu, determinarea C şi H din compuşi organici se bazează pe
combustia substanţei într-un curent de oxigen, în prezenţă de catalizatori:

(C, H)org  O 2 combustie

 CO 2 g   H 2 O (g)
Dioxidul de carbon (gaz) este absorbit într-o soluţie concentrată de NaOH
sau KOH iar vaporii de apă sunt reţinuţi de o substanţă higroscopică (Mg(ClO 4)2).
 electrogravimetria, în cadrul căreia se cântărește un electrod, înainte și după
efectuarea unui proces de electroliză, soldat cu depunerea compusului de analizat(în
acest caz “reactivul de precipitare” este curentul electric).
Caracteristicile definitorii ale metodelor gravimetrice sunt nivelurile ridicate ale
exactității și preciziei lor. În acest context, analiza gravimetrică este deosebit de utilă pentru:
- dozarea unor componenți majori(1–100%) sau minori(0,01-1%) ai probelor
de analizat;
- stabilirea concentrației exacte a unor soluții;
- verificarea altor metode cantitative de determinare.
Principalele dezavantaje ale metodelor gravimetrice sunt corelate cu faptul că
acestea implică un volum mare de operații a căror efectuare necesită un timp relativ
îndelungat de lucru.
5.2. Gravimetria de precipitare
Cea mai largă aplicabilitate practică au metodele gravimetriei de precipitare. Aceasta
implică precipitarea speciei chimice de analizat (cation sau anion) sub forma unui compus
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greu solubil și prelucrarea ulterioară a acestuia, soldată cu obținerea unei combinații
stoechiometrice, de compoziție cunoscută, care poate fi în final cântărită cu precizie, la
balanța analitică.
Compusul greu solubil obținut în urma precipitării se numește formă de precipitare.
Combinația chimică, de compoziție bine definită și stabilă, rezultată prin prelucrarea
precipitatului poartă numele de formă gravimetrică (formă de cântărire).
Forma de precipitare şi forma de cântărire pot fi identice (de exemplu, la dozarea
23+
gravimetrică a SO4 sub formă de BaSO4) sau diferite (la dozarea gravimetrică a Fe cu
amoniac, forma de precipitare este Fe(OH)3 iar forma de cântărire este Fe2O3).
Obținerea informațiilor cantitative se bazează pe corelațiile de masă dintre proba de
analizat și forma de cântărire. Asigurarea valabilității acestor corelații impune respectarea
următoarelor condiții:
 precipitarea totală a speciei de analizat, sub forma unei combinații greu solubile, cu
un grad cât mai redus de impurificare;
 stoechiometria și stabilitatea formei gravimetrice.
O analiză gravimetrică se descrie prin următoarea succesiune de etape:
 cântărirea probei de analizat;
 solubilizarea probei de analizat;
 precipitarea speciei de analizat;
 prelucrarea formei de precipitare
- filtrarea precipitatului
- spălarea precipitatului
- tratamentul termic( uscarea și calcinarea)
 cântărirea formei gravimetrice
 calculul rezultatelor analizei.
Efectuarea propriu–zisă a fiecăreia dintre aceste operații este precedată de
selectarea judicioasă a condițiilor experimentale optime, în scopul mimimizării erorilor.
I.Cântărirea probei
Mărimea probei de analizat depinde de numărul de componenţi şi de conţinutul
acestora în materialul de analizat. În general, masa probei trebuie astfel aleasă încât masa
precipitatului obţinut să fie cuprinsă între 0,1g (cazul precipitatelor amorfe de hidroxizi sau
cristaline uşoare cum sunt majoritatea sărurilor) şi 0,5 g (pentru precipitate cristaline foarte
grele, de exemplu PbSO4).
II.Solubilizarea probei
Se face prin metodele cunoscute, prezentate anterior.
III. Precipitarea speciei de analizat
Precipitarea este operaţia de transformare a unei combinaţii solubile într-o altă
combinaţie greu solubilă (precipitat), care poate fi separată din soluţie.
Pentru ca un precipitat să corespundă din punct de vedere al analizei gravimetrice,
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-4

-5

- să aibă solubilitate cât mai mică (S < 10 - 10 mol/L);
- să fie cât mai pur;
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- să aibă o constituţie morfologică adecvată pentru o filtrare rapidă şi o spălare
practic totală a impurităţilor;
- să posede, sau să se transforme în urma tratamentului termic, într-un produs cu o
compoziţie chimică bine definită şi stabilă.
În vederea stabilirii condiţiilor optime de precipitare, este necesar să se cunoască
influenţa diferiților factori asupra solubilităţii precipitatelor şi condiţiile în care fenomenele
secundare pot fi evitate.
Pe baza efectului ionului comun de micşorare a solubilităţii precipitatului, în analiza
gravimetrică se foloseşte totdeauna un exces de reactiv de precipitare (10 – 50% din
cantitatea teoretic necesară); uneori, un exces prea mare de reactiv de precipitare poate
avea un efect de solubilizare a precipitatului, datorită formării de complecşi solubili.
O atenţie deosebită trebuie acordată condiţiilor care afectează formarea precipitatelor
şi structura lor morfologică. Pentru analiza gravimetrică se doreşte obţinerea unor precipitate
cristaline, care se filtrează uşor şi se impurifică mai puţin.
III.1. Reactivi (agenţi) de precipitare
Agenţii de precipitare utilizaţi în determinările gravimetrice sunt de natură anorganică
sau organică.
Reactivii anorganici sunt în general substanţe pure şi stabile, care transformă specia
de analizat într-un compus greu solubil (produşii de reacţie sunt compuşi ionici).
Caracteristica esenţială a reactivilor anorganici este lipsa specificităţii; fiecare ion poate
reprezenta o sursă de interferenţă pentru determinarea altor elemente. De aceea, prelucrarea
preliminară a soluţiei de analizat, cu respectarea anumitor condiţii de lucru, constituie un
factor deosebit de important pentru analiză.
De o atenţie deosebită se bucură reactivii organici de precipitare, care sunt din ce în
ce mai utilizaţi în analiza gravimetrică, datorită următoarelor avantaje:

selectivitate (specificitate), determinată de prezenţa în molecula reactivilor a unor
grupări funcţionale caracteristice, apte de a forma combinaţii complexe cu anumite specii
ionice;

sensibilitatea determinării creşte datorită masei moleculare mari a reactivului organic;

în majoritatea cazurilor produşii de reacţie (precipitatele obţinute) sunt de tip covalent
şi au o solubilitate foarte mică în apă;

efectul de coprecipitare este redus.
Ca dezavantaje ale utilizării acestor reactivi se menţionează stabilitatea termică
redusă a precipitatelor şi costul ridicat al unor reactivi.
Între combinaţiile complexe folosite în gravimetrie se disting complecşii interni,
complecşii de tip sare şi aminele complexe.
Complecşii interni (chelaţii) sunt acele combinaţii în care ionul metalic este legat atât
prin legături ionice cât şi coordinative de reactivul organic. Un exemplu în acest sens este
este precipitatul de dimetilglioximat de nichel, Ni(DMGl) 2.
Complecşii de tip sare se formează la precipitarea unui anion cu o substanţă
2+
2+
2+
organică în formă cationică. Astfel, clorura de trifenilarsoniu precipită ionii de Zn , Sn , Pt ,
sub forma [(C6H5)4As]2 [Me(II)Cl4].
Amine complexe greu solubile se formează la precipitarea anumitor ioni metalici în
2+
2+
2+
prezenţă de ioni SCN şi piridină: [MePyx](SCN)2 cu x = 2 pentru Me = Cu , Zn , Cd şi x =
2+
2+
2+
2+
4 pentru Me = Cd , Mn , Co , Ni .
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În tabelul 1 sunt prezentate câteva exemple de utilizare a unor reactivi de precipitare
anorganici şi organici în analiza gravimetrică.
Tabelul 1. Reactivi anorganici şi organici de precipitare
Precipitanţi anorganici
Precipitanţi organici
Denumirea
Ion de dozat
Denumirea
Ion de dozat
reactivului
reactivului
3+
3+
2+
3+
2+
2+
Hidroxidul de
Fe , Al , Zn ,
8-Hidroxichinolina
Al , Mg , Zn ,
3+
2+
2+
3+
amoniu
Cr
(oxina)
Cu , Cd , Fe ,
+
2+
4+
2+
2+
2+
Acidul clorhidric
Ag , Hg2 , Si
Acidul antranilic
Cd , Co , Cu ,
2+
2+
2+
Hg , Pb , Zn
2+
2+
2+
2+
2+
Acidul sulfuric
Pb , Ba , Sr
Dimetilglioxima
Ni , Pd
3+
3+
3+
2+
2+
2+
Acidul sulfhidric
Bi , Sb , As ,
Salicilaldoxima
Cu , Pb , Pd ,
2+
2+
2+
2+
2+
(H2S)
Zn , Cu , Mn
Ni , Zn
−
− −
+
+
+
Azotatul de argint
Cl , Br , I
Tetrafenilboratul de K , Rb , Cs ,
+
+
sodiu (Kalignost)
NH4 , Na
2+
2+
2+
4+
4+
4+
Carbonatul de
Ca , Sr , Ba
Cupferona
Ti , Zr , Th ,
2+
amoniu
Cu
3+
2+
2+
3+
Fosfatul acid de
Al , Mg , Cd ,
α-nitroso β-naftol
Co
2+
amoniu
Zn
2+
2+
2+
2+
2+
Cromatul de
Pb , Ba
Acidul rubeanic
Cu , Ni , Co
amoniu
III.2. Reguli practice de precipitare
Respectarea rigorilor analizei gravimetrice impune respectarea următoarelor reguli
practice de precipitare:
1. Precipitarea se efectuează din soluții diluate de analizat și cu soluții diluate de
reactivi precipitanți.
2. Deoarece creșterea temperaturii are o influență benefică asupra generării unor
structuri cristaline mai stabile, precipitarea se efectuează în soluții fierbinți.
3. Pe baza observației că pH –ul acid este în strănsă corelație cu formarea unor cristale
pure, de dimensiuni relativ mari, precipitarea trebuie să se efectueze din soluții
acidulate.
4. Mai ales la începutul precipitării, reactivul precipitant se adaugă foarte încet și în
picături.
5. Agitarea continuă a soluției împiedică suprasaturarea locală.
6. După terminarea precipitării, precipitatul se păstrează, un anumit timp, în contact cu
soluția în care s-a format, pentru o maturare completă. Prin maturare, începută,
chiar în momentul precipitării, se asigură dizolvarea microcristalelor și creșterea
cristalelor mari. Timpul de maturare este dependent de natura precipitatului și de
condițiile experimentale specifice.
7. Structura precipitatului format este influențată și de prezența îm soluție a unor
electroliți străini.

IV.Prelucrarea formei de precipitare
IV.1. Filtrarea precipitatelor
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Filtrarea este operaţia de separare mecanică a precipitatului de soluţie cu ajutorul
unui material poros: hârtie de filtru, sticlă poroasă, porţelan poros etc.
Viteza filtrării depinde de mai mulţi factori între care se remarcă: forma şi mărimea
precipitatului, suprafaţa filtrantă utilă, diferenţa de presiune între feţele stratului filtrant
(presiunea de filtrare), volumul şi densitatea fazei lichide, rezistenţa materialului filtrant la
curgerea lichidului, temperatura etc.
În practica analizei gravimetrice se folosesc în mod curent două tehnici de filtrare:
prin hârtie de filtru cantitativă şi prin creuzet filtrant (tabelul 2).
Tabelul 2. Aplicabilitatea tehnicilor de filtrare în analiza gravimetrică
Tehnica de
Cazuri recomandate de utilizare
Tratamentul
filtrare
termic necesar
Prin hârtie de
Forma de precipitare nu are o compoziție Calcinarea
filtru cantitativă
stabilă și bine definită
Prin creuzet
Forma de precipitare este o combinație
Uscarea
filtrant
stoechiometrică, de compoziție cunoscută.


Hârtiile de filtru utilizate în analiza gravimetrică sunt hârtii speciale, tratate chimic
cu HCl, HF pentru îndepărtarea impurităţilor şi confecţionate sub forma unor rondele
cu diametre diferite: 5, 7,9, 11, 12 și 15 cm. Diametrul rondelei se alege funcţie de
cantitatea de precipitat ce urmează a fi filtrat şi nu de volumul soluţiei. În mod curent,
se recomandă rondelele cu valori ale diametrului de 7–9 cm pentru filtrarea
precipitatelor voluminoase și de 7cm pentru precipitatele cristaline. Se caracterizează
prin:

-

puritate înaltă (cantitatea de cenuşă rezultată prin calcinarea hârtiei trebuie să fie sub
-4
limita de sensibilitate a balanţei analitice (10 g);

-

porozitate adecvată, pentru a asigura reţinerea completă a precipitatului. În funcţie de
porozitatea lor, se utilizează trei tipuri de hârtie de filtru cantitativă, după cum
urmează:
- cu pori mici, pentru filtrarea precipitatelor microcristaline (BaSO 4);
- cu pori medii, pentru precipitatele macrocristaline (AgCl);
- cu pori mari, pentru precipitate gelatinoase (Fe(OH)3, Al(OH)3).

Reușita unei filtrări prin hârtie de filtru cantitativă (figura 1) depinde de corectitudinea
cu care se efectuează următoarele operații:
1. Pentru a obține unghiul corespunzător deschiderii pâlniei de filtrare,hârtia de filtru se
pliază de două ori.
2.

Filtrul pliat se așează în pâlnia de filtrare astfel încât între marginea superioară a
hârtiei și cea a pâlniei să existe o distanță de circa 0,5–1cm. Pentru o aderență cât
mai bună, hârtia de filtru se umectează cu câteva picături de apă distilată și se
presează ușor pentru îndepărtarea eventualelor bule de aer rămase între pereții
pâlniei și filtru.
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Figura 1. Confecționarea filtrului
3. Pâlnia cu hârtia de filtru se așează într-un inel de filtrare fixat într-un stativ. Vârful
tăieturii oblice a tubului de scurgere al pâlniei trebuie:
a) să fie lipit de pereții vasului în care se colectează filtratul;
b) să nu pătrundă în soluția filtrată.
4. Filtrarea propriu–zisă (figura 2) este precedată de lăsarea precipitatului în repaus
pentru depunerea sa pe fundul
paharului.
Figura 2. Operația de filtrare

5. Filtrarea se efectuează prin decantare, ceea ce înseamnă că, prin folosirea unei
baghete de sticlă, se asigură scurgerea completă a soluției de deasupra
precipitatului. Pentru a evita ridicarea precipitatului pe pereții pâlniei, prin capilaritate,
nivelul soluției de filtrat din pâlnie trebuie să fie cu circa 0,5 cm sub marginea filtrului.

Figura 3.Creuzete filtrante



Creuzetele filtrante din sticlă( figura 3) se folosesc pentru filtrarea precipitatelor de
compoziţie stabilă, care pot fi cântărite după o prealabilă uscare. Creuzetele filtrante
prezină avantajul că reunesc într-un singur dispozitiv pâlnia, filtrul şi creuzetul. Masa
filtrantă este reprezentată printr-o plăcuţă de sticlă sinterizată, de o anumită
porozitate. Creuzetele filtrante din sticlă sunt notate cu litera G, încadrată de 2 cifre,
cum ar fi, de exemplu, 1G1,1G2, 1G3, 1G4,1G5; 2G1, 2G2------2G5. Cifra din stânga
literei G indică mărimea creuzetului, iar cea din dreapta ei arată dimensiunea porilor.
Între numărul creuzetului (cifra din dreapta literei G) și mărimea porilor plăcii filtrante
există următoarea corelație:
Numărul
creuzetului
1
2
3
4

Mărimea porilor, μ
100 – 200
40 – 50
20 – 25
5 – 15
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Recomandate
pentru filtrarea
precipitatelor

macrocristaline
microcristaline

Înainte de folosirea lor, creuzetele filtrante sunt spălate și pregătite în condiții similare
cu cele de prelucrare a precipitatului.
Filtrarea prin creuzet filtrant se execută la vid astfel încât pentru realizarea ei este
necesar un vas Erlenmeyer(figura 4), confecționat din sticlă groasă. Acest vas este prevăzut
cu un tub lateral, care, cu ajutorul unui tub de cauciuc, asigură realizarea legăturii la trompa
de apă sau la pompa de vid. În gâtul acestui vas se introduce, prin intermediul unui inel de
cauciuc, creuzetul filtrant. Placa filtrantă a creuzetului trebuie să fie cu circa 0,5 cm sub
marginea inelului de cauciuc. În caz contrar, soluția filtrantă s-ar putea urca între pereții
creuzetului și cei ai inelului de cauciuc, iar la ridicarea creuzetului ar putea fi absorbită de
masa filtrantă a creuzetului.

Figura 4. Vas pentru filtrarea la vid
Între tehnica de filtrare prin creuzet filtrant și, respectiv, prin hârtie de filtru nu există
diferențe semnificative. Deoarece sunt foarte rapide, filtrările prin creuzet filtrant sunt eficiente
pentru efectuarea unor determinări gravimetrice în serie.
IV.2.Spălarea precipitatului
În scopul îndepărtării impurităților reținute de precipitat și de filtru, se efectuează, în
timpul filtrării, spălarea formei de precipitare, cu diferite soluții,care, trebuie să îndeplinească
o serie de condiţii şi anume:
- să producă desorbţia ionilor străini reţinuţi pe precipitat;
- să nu reacţioneze cu precipitatul;
- să nu reacţioneze cu ionii reţinuţi de precipitat,
- să nu aibă acţiune dizolvantă asupra precipitatului,
- să poată fi îndepărtate uşor prin uscare şi calcinare.
Selectarea soluţiei de spălare este funcţie de natura precipitatului prelucrat (tabelul 3).
Cantitatea de soluţie de spălare depinde de natura precipitatului şi de solubilitatea
acestuia; pierderile prin spălare nu trebuie să depăşească 0,1 mg precipitat.
W. Ostwald a stabilit o relaţie matematică prin care se poate determina numărul de
spălări necesare pentru o bună purificare a precipitatului:

 v 
C n  C0  

V  v 

unde: Cn= concentraţia impurităţilor rămase pe filtru şi precipitat;
Co = concentraţia iniţială a soluţiei filtrante
V = volumul de lichid folosit la o spălare (mL);
v = volumul de lichid rămas în precipitat (mL);
n = numărul de spălări.
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n

Tabelul 3. Lichide de spălare
Lichidul de spălare
Apa distilată

Soluţii diluate ale
reactivilor de precipitare

Cazuri recomandate
Pierderea de precipitat prin solubilizare este foarte
mică (precipitate cristaline cu solubilitate foarte
mică)
Cantitatea de precipitat dizolvată la spălarea cu apă
distilată este mai mare decât cea admisă într-o
determinare gravimetrică
Precipitate gelatinoase

Soluţii de electroliţi (acid
clorhidric, săruri de amoniu
ale acizilor volatili etc.)
Solvenţi neapoşi (alcool,
Precipitate obţinute cu reactivi organici
eter, acetonă)
Este eficient, așadar, ca precipitatele să fie spălate, de mai multe ori, cu anumite
cantităţi,cât mai mici, din lichidul de spălare, lăsând ca acesta să se scurgă cât mai bine
înainte de adăugarea unei noi porţiuni. În general, pentru purificarea precipitatelor cristaline
sunt suficiente 4–5 spălări, iar pentru precipitatele gelatinoase un număr mai mare (5–6). La
fiecare spălare, volumul de lichid recomandat este de 5- 6 mL.
Spălarea precipitatelor se efectuează, în pahar, după filtrarea soluției de deasupra
precipitatului, prin decantare. Pentru a se asigura un contact intim al lichidului de spălare cu
precipitatul, se procedează în felul următor:
 în pahar se adaugă o porțiune din lichidul de spălare;
 se agită și se lasă să se depună precipitatul;
 după depunerea precipitatului, se decantează, pe filtru, lichidul limpede de deasupra
sa. În acest scop, bagheta se apropie de ciocul paharului și se înclină paharul astfel
încât lichidul să curgă în jet continuu, de pe baghetă, pe filtru.
Spălarea este urmată de aducerea cantitativă a precipitatului pe hârtie de filtru.Pentru
efectuarea acestei operații, precipitatul este antrenat în pâlnie cu ajutorul baghetei de sticlă și
a unui jet de lichid de spălare. Desprinderea urmelor de precipitat lipite de pereții paharului se
realizează, în mod diferențiat, în funcție de natura formei precipitate:
- în cazul precipitatelor coloidale, se utilizează bucăți mici de hârtie de filtru cantitativă, care
după o prealabilă umectare cu o picătură de lichid de spălare, se introduc în pahar. Acestea
sunt deplasate, cu ajutorul baghetei, pe întreaga suprafața interioară a paharului, repetânduse operația până în momentul în care nu se mai observă nicio urmă de precipitat. Bucățile de
hârtie sunt apoi trecute, cu atenție, în filtrul din pâlnie;
- precipitatele cristaline se desprind de pe pereții paharului prin antrenare cu lichidul de
spălare, cu ajutorul unei baghete de sticlă, prevăzute la unul dintre capete cu un cauciuc.
IV.3. Tratamentul termic al precipitatului
După filtrare şi spălare, precipitatul este adus la o formă de compoziţie stabilă, bine
definită şi cunoscută, care să poată fi cântărită, printr-un tratament termic (uscare şi/ sau
calcinare).
Uscarea urmăreşte îndepărtarea excesului de lichid de spălare reţinut de precipitat.
Uscarea nu afectează compoziția chimică a precipitatului și poate fi singura formă de
prelucrare termică a unui precipitat sau se efectua în vederea calcinării acestuia. Astfel, în
determinările gravimetrice în care forma de precipitare coincide cu forma de cântărire,
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precipitatele filtrate, prin creuzete filtrante, sunt prelucrate termic numai prin uscare. Uscarea
se poate face:
la temperatura camerei: în curent de aer uscat, în exicator cu substanţe
deshidratante (CaCl2) sau în exicatorul de vid;
0
- la temperaturi de 100–200 C, în etuve electrice termoreglabile;
Se prelucrează astfel combinaţiile complexe ale ionilor metalici cu reactivi organici şi
o serie de precipitate obţinute cu reactivi anorganici cum sunt BaSO 4, AgCl, PbCrO4 etc.
Calcinarea se practică ori de câte ori forma de precipitare nu are o compoziţie
stabilă, bine cunoscută (forma de cântărire este diferită de forma de precipitare). Calcinarea
constă în încălzirea precipitatului (filtrat pe hârtie de filtru cantitativă) la temperaturi ridicate
0
(500-1200 C), în creuzet de porţelan, pregătit în aceleaşi condiţii în care va fi prelucrat termic
precipitatul şi cântărit. Prin calcinare se realizează:
- arderea hârtiei de filtru şi transformarea ei în cenuşă;
- transformarea chimică a precipitatului.
Pot fi supuse calcinării şi precipitatele care nu îşi modifică compoziţia prin tratament
termic, dacă acestea au fost filtrate pe hârtie de filtru.
Pentru stabilirea domeniului de încălzire se recomandă studierea stabilităţii termice a
precipitatului.
Temperatura şi durata calcinării sunt funcţie de natura precipitatului.
În tabelul 4 sunt exemplificate operaţiile de prelucrare a precipitatului la dozarea
gravimetrică a unor ioni uzuali.
Tabelul 4. Prelucrarea precipitatului în dozarea gravimetrică a unor ioni
-

Ionul
dozat

Al

3+

Cl
Hg

Ca

Pb

−

2+

2+

2+

Forma de
precipitare

Forma de
cântărire

Filtrare

Spălare

Tratament
termic

Al(C9H6NO)3

Al(C9H6NO)3

Al(OH)3

Al2O3

Apă rece sau
fierbinte
Soluţie de
NH4NO3 2%

AgCl

AgCl

Uscare, 1100
135 C
Calcinare în
cuptor la
0
1200 C
0
Uscare la 105 C

HgS

HgS

Creuzet
filtrant
Hârtie de
filtru cu pori
medii
Creuzet
filtrant
Creuzet
filtrant

CaC2O4 ∙H2O

CaCO3
CaO
PbSO4

PbMoO4

PO4

3−

CaC2O4 ∙H2O

(NH4)3H4
[P(Mo2O7)6]

PbSO4

PbMoO4

(NH4)3PO4.
12MoO3
P2O5∙24MoO3

Creuzet
filtrant
Hârtie de
filtru cu pori
medii
Creuzet
filtrant
Hârtie de
filtru
Hârtie de
filtru
Creuzet
filtrant
Hârtie de
filtru
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Apă acidulată
cu HNO3
Apă fiebinte
acidulată

Uscare la 1050
110 C
0

Uscare la 100 C
Soluţie diluată
de (NH4)2CO3

Soluţie de
H2SO4 1%
Soluţie
fierbinte de
NH4NO32%
Soluţie de
NH4NO3
apă distilată

Calcinare la
0
440-550 C
0
900-1000 C
0
Uscare la 100 C
Calcinare la
0
700-800 C
Calcinare la
0
700-800 C
0

Uscare la 300 C
Calcinare la
0
600-650 C

Realizarea practică a operației de calcinare presupune parcurgerea următoarelor
etape:
ÎMPACHETAREA FILTRULUI CU PRECIPITAT
Cu ajutorul unei pensete, se desprind marginile hârtiei de filtru de pe pereții pâlniei
și se aduc, din mai multe părți, către mijlocul ei, astfel încât precipitatul să fie
acoperit.
INTRODUCEREA FILTRULUI CU PRECIPITAT ÎN CREUZETUL DE PORȚELAN
Filtrul cu precipitat se ridică, cu o pensetă, de pe pâlnie și se introduce cu vârful
conului în sus, într-un creuzet de porțelan
AȘEZAREA CREUZETULUI ÎNTR-UN TRIUNGHI DE ȘAMOTĂ
Creuzetul care conține filtrul cu precipitat se așează în poziție înclinată într-un
triunghi de șamotă, fixat pe un trepied, la o înălțime de circa 10cm, deasupra
flăcării unui bec de gaz.
TRANSFORMAREA HÂRTIEI DE FILTRU ÎN CENUȘĂ
Pentru ca arderea hârtiei de filtru să se desfășoare lent și la o temperatură joasă,
încălzirea se face progresiv: flacăra becului de gaz, menținută mică la început, se
mărește până când vârful ei oxidant atinge fundul creuzetului
TRANSFORMAREA CHIMICĂ A FORMEI DE PRECIPITARE ÎN FORMA
GRAVIMETRICĂ
După transformarea completă a filtrului în cenușă, se continuă calcinarea, conform
metodologiei de lucru, pe becul de gaz sau în cuptorul electric.
RĂCIREA CREUZETULUI
După terminarea calcinării, creuzetul se introduce, cu ajutorul unui clește, într-un
exicator în care se lasă circa 30 – 40 minute, pentru a atinge temperatura camerei.
Repetarea operației de calcinare se face până în momentul în care se constată că
între 2 cântăriri succesive nu există o diferență mai mare de 0,2 – 0,3 mg.
V. Cântărirea formei gravimetrice
Cântărirea creuzetului (de porțelan sau filtrant) gol și, respectiv răcit și conținând
forma gravimetrică se face la aceeași balanță analitică. Cantitatea de formă cântărită se
obține prin diferență între masele constante ale creuzetului cu precipitat prelucrat termic și
gol
VI. Calculul rezultatelor analizei gravimetrice
Precipitatele obţinute în analiza gravimetrică au o compoziţie cunoscută, ceea ce
permite ca din masa lor şi a probelor de analizat să se poată determina conţinutul procentual
al componentului de analizat.
Dacă a (g) este masa probei ce conţine componentul X de analizat şi p (g) este masa
precipitatului cântărit, rezultat în urma analizei, atunci:

X% 

p.f
100
a
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unde f este factorul gravimetric (factor de transformare) şi reprezintă raportul dintre masa
moleculară sau atomică a substanţei sau elementului de determinat şi masa moleculară a
formei gravimetrice (de cântărire) (exemplificare în tabelul 5)
Tabelul 5. Exemple de calcul a factorului gravimetric
3+

Componentul de
determinat

Al

Forma gravimetrică

Al2O3

Factorul gravimetric

2M Al
 0,529
M Al2O3

CO2

H3PO4

BaCO3

Mg2P2O7

M CO2
M BaCO3

 0,223

2M H3PO4
M Mg 2 P2O7

 0,88

La determinarea unui ion sub mai multe forme, analiza gravimetrică este cu atât mai
precisă cu cât factorul gravimetric este mai mic. De exemplu, precizia determinării
2+
gravimetrice a Ni creşte în ordinea: NiO (f=0,7858)<NiS (f=0,6471) < Ni(DMGl)2 (f=0,2032.
5.3.DOZĂRI GRAVIMETRICE
5.3.1. Dozarea gravimetrică a fierului
Principalele forme gravimetrice de determinare a fierului sunt:
 oxidul feric, Fe2O3;
 neocupferonatul feric, Fe(C10H7N2O2)3;
 oxinatul feric, Fe(C9H6ON)3
Dintre acestea, cea mai relevantă este oxidul feric, care constituie forma de cântărire
în cea mai uzuală metodă de dozare gravimetrică a fierului.
Principiul metodei
În această metodă, forma de precipitare este hidroxidul feric, Fe(OH)3, prin a cărui
calcinare rezultă forma gravimetrică, oxidul feric, Fe2O3.
Reactivul precipitant este o soluție de amoniac, care se adaugă în exces. Adsorbția
+
+
puternică a ionilor Na și K pe suprafața precipitatului de hidroxid feric împiedică utilizarea
hidroxidului de sodiu sau a hidroxidului de potasiu ca reactivi de precipitare.
2+
Potențialul redus al ionilor Fe în reacția de precipitare cu amoniacul, impunne
3+
oxidarea prealabilă a acestora la Fe . Deși rolul de agent oxidant poate fi îndeplinit și de
apa oxigenată sau apa de brom, cea mai frecventă utilizare are acidul azotic, care acționează
2+
asupra ionilor Fe , conform reacției:
2+
3+
−
3 Fe + 4HNO3 → 3 Fe + 3NO3 + NO + 2H2O
Reacția prin care se obține forma de precipitare, hidroxidul feric, Fe(OH)3, este
3+
+
următoarea:
Fe + 3NH3 + 3H2O → Fe(OH)3 + 3 NH4
Hidroxidul feric este un precipitat gelatinos, roșu – brun al cărui produs de solubilitate
0
−10
are, la temperatura de 25 C, valoarea de 3,8∙10 .
Pentru a favoriza formarea unui precipitat hidratat, ușor de filtrat și spălat, în soluția
de analizat se adaugă un electrolit coagulant ( clorură de amoniu sau azotat de amoniu).
În final, fierul este cântărit sub formă de oxid feric, care se obține prin calcinarea
0
hidroxidului feric, la temperaturi de 800 – 900 C, conform reacției:
2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O.
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Modul de lucru
OXIDAREA
-în soluția de analizat se adaugă 1mL HNO3 concentrat;
-soluția astfel tratată se încălzește până când culoarea ei devine galbenă



CREAREA CONDIȚIILOR OPTIME DE PRECIPITARE
se adaugă 10mL HCl 1:1, care prin reacție cu amoniacul, formează
electrolitul coagulant, NH4Cl;
 se diluează cu apă distilată până la un volum de circa 150mL;
 se încălzește la fierbere.

PRECIPITAREA
În soluția fierbinte se adaugă, pe baghetă, în picături și sub agitare energică,NH 3
10%, până la miros slab de amoniac. Precipitatul astfel format se lasă să se
depună
FILTRAREA HIDROXIDULUI FERIC
Se face prin decantare, prin hârtie de filtru cantitativă, cu pori mari
SPĂLAREA PRECIPITATULUI
Hidroxidul feric se spală cu o soluție fierbinte de azotat de amoniu 1%, până la
−
absența ionilor Cl în filtrat.



TRATAMENTUL TERMIC
filtrul cu Fe(OH)se introduce, cu vârful conului în sus, într- un creuzet de
0
porțelan , în prealabil calcinal la 800 – 900 C și cântărit;
 filtrul umed se arde la flacăra becului de gaz, la o temperatură cât mai
joasă;
 precipitatul se calcinează apoi până la Fe2O3, în cuptor electric, la
0
temperatura de 800 – 900 C, timp de 15 – 20 minute.
 după calcinare, creuzetul cu Fe2O3 se lasă să se răcească în exicator
până la temperatura camerei

CÂNTARIREA FORMEI GRAVIMETRICE
Creuzetul răcit, cu Fe2O3, se cântărește la aceeași balanță analitică la care s-a
cântărit și creuzetul gol.
Calculul rezultatelor analizei
Factorul gravimetric f la determinarea Fe sub formă de Fe2O3 este:
2  A Fe
f=
 0,6994
MFe 2O3
Dacă se notează cu p cantitatea de Fe2O3 rezultată în urma analizei(calculată ca
diferență între masa creuzetului cu Fe 2O3 și masa creuzetului gol), conținutul în Fe al soluției
analizate se calculează cu relația:
g Fe/ în probă = f ∙ p = 0,6994 ∙ p
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Rezultatele experimentale se notează în tabelul următor
Nr. probei
( de pe pahar)

Nr.
creuzetului

Masa
creuzetului gol,
g

Masa
creuzetului
cu Fe2O3, g
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p, g
Fe2O3,

g Fe/ în probă

5.3.2. Dozarea gravimetrică a nichelului
Principiul metodei
Complexul intern al nichelului cu dimetilglioxima stă la baza uneia dintre cele mai
2+
precise metode gravimetrice pentru dozarea Ni . Acest complex, dimetilglioximatul de
nichel, constituie forma de precipitare care coincide cu forma de cântărire.
Reacția de precipitare care stă la baza metodei are loc în mediu amoniacal, conform
următoarei ecuații chimice:
2

CH 3
CH 3

C

N

OH

C

N

OH

2
(Ni

+

+

+ 2Cl - ) +

2 NH4OH

H

CH 3

C

O

O

N

N

C

CH 3

+

Ni
CH 3

C

N

N

O

O

C

+

2 (NH 4

-

+ Cl ) + 2H2O

CH 3

H

Reactivul
organic precipitant este o soluție alcoolică de dimetilglioximă.
Dimetilglioximatul de nichel este un precipitat cristalin, mătăsos de culoare roșie. Acesta se
filtrează prin creuzet filtrant și se prelucrează termic numai prin uscare în etuvă, la 110 –
0
130 C.
Modul de lucru
CREAREA CONDIȚIILOR OPTIME DE PRECIPITARE
-diluarea soluției de analizat cu apă distilată până la un volum de 150–200 mL;
0
-încălzire până la 80 – 90 C
PRECIPITAREA
-în soluția de analizat se adaugă, în picături, pe baghetă și sub continuă agitare,
circa 15–20 mL de soluție 1% de dimetilglioximă;
-se tratează soluția cu amoniac 1:1 până la miros slab.
MATURAREA PRECIPITATULUI
Dimetilglioximatul de nichel se lasă în repaus pe baie de apă, timp de 1-2 ore
FILTRAREA PRECIPITATULUI
Dimetilglioximatul de nichel se filtrează prin creuzet filtrant G 3 sau G4, în prealabil
spălat, uscat și cântărit.
SPĂLAREA PRECIPITATULUI
Pentru spălarea dimetilglioximatului de nichel se utilizează apă distilată fierbinte.
USCAREA
Pentru îndepărtarea excesului de solvent, dimetilglioximatul de nichel se usucă în
0
etuvă, timp de 1–2 ore, la o temperatură de 110–130 C.
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Calculul rezultatelor
Factorul de transformare gravimetrică a Ni

2+

în dimetilglioximat de nichel, Ni(DMG)2,

este:

f=

ANi



M NiC4 H 7O2 N 2 2

58,71
 0,2032
288,71

Dacă în urma analizei se obțin p g Ni(DMG)2( diferența dintre masa creuzetului
2+
filtrant cu precipitat și masa creuzetului filtrant gol), conținutul în Ni al soluției analizate se
calculează cu relația:
2+
g Ni / în probă = f ∙ p =0,2032 ∙p
Nr. probei
( de pe pahar)

Nr.
creuzetului

Masa
creuzetului gol,
g

Masa
creuzetului
cu Ni(DMG)2, g
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p, g
Ni(DMG)2

g Ni / în probă

6. METODE CROMATOGRAFICE DE SEPARARE ȘI ANALIZĂ
6.1. Considerații generale
Determinarea directă a componenților unei probe prin metode de analiză cantitativă
este adeseori imposibilă, dificilă sau chiar neindicată, fără o prealabilă separare riguroasă a
acestora.În acest scop se recurge la metode de separare (și/sau concentrare), în special a
speciilor care pot interfera în timpul determinării cantitative.
În contextul analitic în care se consideră existența a n componenți într-o probă de
analizat, separarea poate fi descrisă ca procesul de desprindere a acestora în n medii libere
de orice interferență.
O fază este definită ca o parte omogenă a unui sistem, particularizată prin
delimitarea sa de restul componentelor prin suprafețe distincte, la a căror interfață există o
variație bruscă a unor proprietăți fizice. Pe baza acestei definiții, se poate evidenția faptul că
metodele de separare implică izolarea componenților în faze distincte.
Cromatografia este o metodă de separare și analiză, în care constituenții unui
amestec se distribuie diferențiat între o fază fixă (staționară) și o fază mobilă, care exercită
asupra lor efecte antagonice(tabelul 1).
Tabelul 1.Caracterizarea fazelor între care se realizează procesul de separare
cromatografică
Faza
Natura fazei
Descriere
Efectul exercitat
de reținere a
- solid;
poate umple o
STAȚIONARĂ

- lichid depus pe

coloană închisă;

componenților în funcție

un suport inert

poate fi întinsă pe o

de afinitatea lor

suprafață plană
MOBILĂ

lichid,

conține sau constituie

de antrenare a

gaz

proba de analizat

componenților de-a
lungul fazei staționare.

Separarea cromatografică este asigurată de diferențele între vitezele de deplasare a
componenților și viteza fazei mobile. Astfel, deplasarea unui component va fi cu atât mai lentă
cu cât între acesta și faza staționară se stabilesc interacțiuni mai puternice, care determină
reținerea preferențială.
Cele mai reprezentative criterii de clasificare şi metodele cromatografice diferenţiate
pe baza lor sunt redate în tabelul 2.
Pentru o cât mai bună înțelegere a principiilor cromatografice, în figura 1 este
prezentată schema bloc a aparatului în care se realizează separarea, denumit cromatograf.
Elementele constitutive fundamentale ale unui cromatograf sunt: coloana și detectorul.
Coloana (tub care conține o umplutură judicios aleasă–faza staționară) este sediul procesului
de separare cromatografică a cărui desfășurare este monitorizată cu ajutorul detectorului.
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Tabelul 2. Clasificarea metodelor cromatografice
Criteriul de
Tipul metodei cromatografice
clasificare
- Cromatografie de gaze(CG)
NATURA
- gaz – lichid(CGL)
FAZELOR
- gaz – solid (CGS)
MOBILĂ ŞI
- Cromatografie de lichide(CL)
STAŢIONARĂ
- lichid – lichid (CLL)
- lichid – solid (CLS)
- Cromatografie moleculară
- de adsorbţie(reţinerea unei specii chimice
MECANISMUL
denumită solut S dintr-o fază gazoasă sau lichidă pe
DE SEPARARE
suprafaţa unei faze solide);
- de repartiţie (încorporarea unei faze
gazoase sau lichide în masa altei faze lichide).
- Cromatografie de chemosorbţie
- de schimb ionic;
- de schimb de liganzi.
- Cromatografie pe coloană
TEHNICA
- Cromatografie plană
UTILIZATĂ
- pe strat subţire(CSS)
- pe hârtie(CH)
- Cromatografie frontală
- Cromatografie de eluţie–cea mai utilizată
METODA DE
(Eluţia este operaţia realizată cu ajutorul fazei
OPERARE
mobile(numită eluent), de deplasare a componenţilor
probei de-a lungul fazei staţionare printr-o coloană
cromatografică şi de scoatere a acestora din
coloană. Interacţiunea eluentului cu faza staţionară
este neglijabilă).
- Cromatografia de deplasare

Figura 1. Schema de principiu a unui cromatograf de gaze

-

Separarea unei probe într-un cromatograf se realizează astfel:
faza mobilă (eluentul) trece prin dispozitivul de introducere a probei;
din acesta, eluentul preia proba de analizat pe care o introduce sub forma unei benzi
sau a unei zone înguste în coloana cromatografică;
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-

componentele probei de analizat sunt transportate, cu ajutorul eluentului, de–a lungul
fazei staționare din coloana cromatografică, realizându–se echilibre succesive de
distribuție. De exemplu, în cazul unui component A, echilibrul de distribuție între cele
2 faze poate fi reprezentat astfel:

Amobilă ⇄ Astaționară
în final, componenții separați părăsesc coloana și sunt purtați de eluent în detector.
Detectorul indică, din punct de vedere calitativ și cantitativ, prezența componenților
separați, la ieșirea din coloană, prin transformarea unei proprietăți fizico – chimice a
acestora, într-un semnal, de regulă electric. Semnalul detectorului este proporțional
cu concentrația fiecărui component în eluentul care părăsește coloana.
Reprezentarea grafică a semnalului dat de detector în funcție de timpul de eluție sau
volumul de eluent pentru toți componenții separați se numește cromatogramă (figura 2).
-

Figura 2.Cromatogramă de gaze pentru unele pesticide organoclorurate din apă: 1- Propaclor; 2Trifluralin; 3- α - HCH; 4-Hexaclorbenzen; 5-β-HCH; 6-γ–HCH; 7-δ–HCH; 8–Heptaclor; 9–Aldrin; 10–
,
DCPA;11-Heptaclor epoxid; 12–γ–Clordan; 13–α–Clordran; 14–Dieldrin; p,p -DDD; 18–Endrin aldehidă
,
19-Endosulfan sulfat; 20- p,p -DDT ; 21–Metoxiclor ; 22–cis–Permetrin; 23–trans–Permetrin
Îmbinarea caracteristicilor esențiale ale procesului cromatografic–existența unei suprafețe
interfazice suficient de mari și deplasarea unei faze în raport cu cealaltă–conferă o eficiență
deosebită metodelor cromatografice prin a căror aplicare este posibilă:
 separarea componenților din cele mai complexe amestecuri, într-un timp relativ scurt
și cu o exactitate suficient de bună;
 separarea unor substanțe cu proprietăți foarte asemănătoare;
 concentrarea avansată a unor microcomponenți, ca rezultat al numeroaselor contacte
succesive ale soluției cu straturi proaspete de fază staționară.
6.2. Cromatografia plană
În categoria metodelor cromatografiei plane se cuprind: cromatografia pe hârtie (CH)
și cromatografia pe strat subțire(CSS)
Elementul definitoriu comun al acestor tehnici cromatografice în fază lichidă este
forma geometrică plană a suportuluin fazei staționare. Hârtia cromatografică de calități
superioare sau stratul subțire microgranular, întins pe o placă, pe care se realizează
separarea componenților reprezintă echivalentul fizic al coloanei cromatografice închise. În
acest context, este sugestivă asocierea lor cu denumirea de metode cromatografice pe
coloane deschise, subțiri.
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În cromatografia plană, faza mobilă este lichidă și se numește developant. Operația
de deplasare a componenților unei probe de-a lungul fazei staționare poartă denumirea de
developare. Cromatograma este reprezentată prin zone caracteristice commpușilor separați,
dispuse pe suprafața fazei staționare.
6.2.1. Cromatografia pe hârtie


Principiul metodei

În cromatografia pe hârtie, separarea se realizează predominant printr-un mecanism
de repartiție diferită a componenților unui amestec între o fază staționară lichidă și o fază
mobilă lichidă. Cromatografiei pe hârtie îi sunt caracteristice următoarele tipuri de fază
staționară lichidă:
 sisteme apoase: apa, soluții apoase
 sisteme hidrofile: solvenți organici hidrofili: alcool metilic, formamidă, glicoli;
 sisteme hidrofobe: dimetilformamida, hidrocarburi aromatice și alifatice
Faza staționară lichidă are ca suport hârtia cromatografică. Aceasta este, de
regulă, din celuloză pură și trebuie să îndeplinească anumite condiții de:
- puritate;
- porozitate;
- omogenitate;
- rezistență;
- stabilitate relativ mare.
În prezent, se produc multe tipuri de hârtie standard, disponibile sub diferite forme:
benzi, discuri etc. Cele mai uzuale tipuri de hârtie cromatografică sunt: WHATMAN 1;
WHATMAN 2, Ederol 202, MUNKELL CHR 100.

În cazul unor separări speciale, bazate pe mecanisme de adsorbție, schimb ionic sau
formare de precipitate, se impune utilizarea unor hârtii cromatografice ale căror proprietăți au
fost modificate în diferite moduri, cum ar fi:
- impregnarea hârtiei cu adsorbanți(alumină, silicagel), rășini schimbătoare de ioni,
săruri sau reactivi de precipitare;
- mărirea numărului de grupe carboxil( formarea de oxiceluloză);
- acetilarea (transformarea unor grupe hidroxil în grupe acetilice);
- fixarea pe celuloză a unor grupe funcționale care pot ioniza.
Faza mobilă lichidă este reprezentată, de regulă, de solvenți de natură diferită sau
amestecuri ale acestora (tabelul 3)
Tabelul 3. Principalele sisteme de solvenți care permit aproape orice separare prin CH
izopropanol–amoniac–apă
formamidă– benzen
n-butanol–acid acetic–apă
formamidă–benzen–ciclohexan
apă–fenol saturat
dimetilformamidă–ciclohexan
formamidă–cloroform
cherosen–izopropanol 70%
formamidă–benzen–cloroform ulei de parafinădimetilformamidă –metanol–apă
Principalele criterii de selecție a celui mai potrivit developant pentru o anumită
separare sunt proba și natura fazei staționare.
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 Cromatograma
Proba de analizat (o picătură de soluţie) se introduce sub forma unei pete iniţiale (SPOT)
pe hârtia cromatografică preparată cu faza staţionară sau pe o cromatoplacă, într-un loc în
prealabil delimitat şi denumit linie de start.
Se aduce hârtia (placa) cromatografică pe care s-a aplicat proba în contact cu
solventul fazei mobile.
În funcţie de sensul de migrare a developantului de-a lungul fazei staţionare depuse
pe hârtie, se diferenţiază:
- cromatografie ascendentă–faza mobilă urcă prin fenomenul de capilaritate;
- cromatografie descendentă-faza mobilă coboară datorită fenomenului de gravitaţie;
- cromatografie radială - proba se aplică în mijlocul hârtiei, iar faza mobilă migrează
de la centru către periferia hârtiei.
În urma distribuţiilor selective între cele două faze, rezultă migrarea diferenţială a
componenţilor, şi în final separarea. În acest caz, componentele separate nu părăsesc faza
staţionară. De aceea, cromatograma este reprezentată prin zone ale compuşilor separaţi
dispuse pe suprafaţa fazei staţionare (figura 3)

Figura 3. Separarea unor pigmenţi clorofilici prin cromatografie
plană.
Parametrul caracteristic care descrie separarea prin
metodele cromatografiei plane este RF–ul, definit ca migrarea
unui component din proba analizată raportată la migrarea
developantului.
Valoarea RF se calculează ca raportul dintre distanţa
parcursă de centrul unui spot (hx- figura 4) şi distanţa parcursă
de developant (hf - figura 4), ambele măsurate de la linia de start.

Figura 4. Calcularea valorilor RF

RF =

hx
hf

R F -ul poate avea valori cuprinse între 0 şi 1.

Condiţia impusă pentru o bună separare a 2
componenţi este ca valorile RF ale acestora să fie
cât mai diferite între ele şi, dacă este posibil,
diferite de 0 şi 1.
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Tehnica de lucru

1. Tratamentul pregătitor
Această etapă implică prepararea hârtiei cromatografice cu faza staționară lichidă. În
acest scop, hârtia cromatografică se păstrează într-o atmosferă saturată cu faza staționară –
apa sau un solvent organic hidrofil sau hidrofob volatil. Dacă această condiție de volatilitate
nu este îndeplinită, hârtia se imersează într-o soluție preparată prin dizolvarea fazei
staționare într-un diluant foarte volatil. În timp, diluantul se evaporă, iar faza staționară activă
rămâne uniform distribuită pe hârtie.
2. Aplicarea probelor
Procedeul utilizat depinde de scopul separării și de mărimea probei. Probele se
aplică sub formă de soluții, în volume mici (1 - 100μL), cu ajutorul unor tuburi capilare, pipete
gradate sau microseringi. Înainte de aplicarea propriu–zisă, se trasează, de regulă cu
creionul, linia de start, la o distanță de 2–2,5 cm, de una dintre marginile hârtiei
cromatografice. Pe linia de start astfel trasată, probele se aplică, în mod echidistant, la
distanțe de cel puțin 1cm, sub forma unor zone (spoturi) înguste și compacte, cu diametrul de
1 – 3 mm.
3. Developarea
Se realizează în camere cromatografice sau camere de developare a căror
atmosferă este saturată cu faza mobilă. Acestea sunt incinte acoperite, de formă cilindrică
sau paralelipipedică, cu pereții transparenți sau translucizi.
După developare, pe hârtia, în prealabil uscată pentru îndepărtarea fazei mobile, se
marchează distanța parcursă în timpul curgerii de frontul de solvent. Trebuie precizat că
această distanță este limitată:
- în cazul metodelor ascendente, de proprietățile capilare ale hârtiei și de evaporarea
developantului;
- în metodele descendente–de lungimea foii.
4. Vizualizarea (revelarea) componenților separați
Este operația de localizare și evidențiere a zonelor separate, corespunzătoare diferiților
componenți. În practică se recurge, cel mai frecvent, la pulverizarea benzilor de hârtie cu
soluții ale unor reactivi de culoare specifici.
5. Interpretarea datelor
Analiza calitativă
Identificarea componenților se bazează pe calcularea valorilor R F și compararea
acestora cu cele corespunzătoare substanțelor pure, determinate în condiții similare.
Analiza cantitativă
Există doua metode de evaluare cantitativă a cromatogramei pe hârtie (tabelul 4).
Exactitatea analizelor cantitative este cuprinsă între 3–10%. Principalii factori generatori de
erori sunt asociați cu variațiile din condițiile de developare și cu puritatea reactivilor.
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Tabelul 4. Metode de determinare a concentrației prin CH
Nr.
Metoda
Principiul metodei
Observații
crt.
DIRECTĂ
Rădăcina pătrată a ariei spotului Aria spotului poate fi
1.
este direct proporțională cu
măsurată:
logaritmul cantității de substanță -cu ajutorul unui densimetru;
- prin transferarea zonei pe
hârtie milimetrică și însumarea
pătrățelelor corespunzătoare.
INDIRECTĂ Metoda propriu–zisă de analiză
Pentru a se evita erorile
2.
cantitativă se alege în funcție de cauzate de condițiile diferite de
nivelul concentrației și de
developare, necunoscutul și
proprietățile fizico–chimice ale
standardele se aplică pe
componentului de determinat.
aceeași hârtie cromatografică.
2+

2+

2+

6.2.2. Separarea și identificarea ionilor Cu , Co și Ni prin cromatografie pe hârtie
Principiul metodei
2+
2+
2+
Separarea cromatografică a amestecului de cationi (Cu , Co și Ni ) se bazează
pe repartiția diferită a acestora între o fază staționară lichidă (apa) având ca suport hârtia
cromatografică și o fază mobilă lichidă, prin parcurgerea următoarelor etape de bază:
TRATAMENTUL PREGĂTITOR
APLICAREA PROBELOR
DEVELOPAREA
Se folosește amestecul developant cu următoarea compoziție: alcool
etilic– acid clorhidric–apă-acetonă
VIZUALIZAREA (revelarea)
Evidențierea și localizarea spoturilor se realizează prin pulverizare cu
soluție alcoolică de acid rubeanic și menținere în atmosferă de amoniac.
INTERPRETAREA DATELOR
Identificarea cationilor amestecului se bazează pe calcularea valorilor RF
și compararea acestora cu cele corespunzătoare unor soluții standard ale
ionilor respectivi, determinate în condiții similare.










Reactivi și materiale
−1
2+
2+
−2
2+
soluții standard 10 M de Cu , Ni și 10 M de Co , preparate din sărurile
corespunzătoare;
amestec de separat–soluție care conține cei 3 cationi;
micropipete;
hârtie cromatografică;
amestecul developant: alcool etilic 96%–acid clorhidric–apă-acetonă(2:4:7: 87v/v);
cameră cromatografică;
pulverizator;
acid rubeanic, soluție alcoolică 1%
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Modul de lucru
- Se pregătește banda de hârtie cromatografică: se ține seama de sensul ascendent
de migrare și, la o distanță de 2–2,5 cm de marginea inferioară a hârtiei, se trasează,
ușor, cu creionul, linia de start.
2+
2+
2+
- Pe linia de start se pipetează 3- 4 picături din soluțiile standard de Cu , Co Ni și
din amestecul de analizat, astfel încât distanța dintre spoturi să fie de 2,5 – 3 cm.
- După uscarea spoturilor, hârtia se suspendă în camera cromatografică (cu
extremitatea inferioară imersată în amestecul developant).
- Când deplasarea frontului de solvent este suficientă (circa 2/3 din înălțimea hârtiei),
se scoate hârtia din camera cromatografică și se usucă.
- Se trece la evidențierea și localizarea spoturilor pe cromatogramă; aceasta se
realizează prin pulverizare cu soluția alcoolică de acid rubeanic și menținere în
atmosferă de amoniac. Se obțin următoarele colorații: Cu–negru–verzui; Co- brun –
roșcat; Ni – albastru – violet.
- Se usucă din nou cromatograma, apoi se măsoară distanțele parcurse de amestecul
developant și de fiecare component .
- Se calculează valorile RF pentru cationii individuali și din amestec și se identifică ionii
din amestec.
Rezultatele analizei se notează în tabel.
Component
RF
2+
Cu
2+
Co
2+
Ni
Amestec
2+
 Cu
2+
 Co
2+
 Ni
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6.3. Cromatografia de schimb ionic
6.3.1. Noțiuni generale
Face parte din cromatografia de lichide pe coloană şi are o aplicabilitate largă în
separarea substanţelor ionizabile, solubile într-un anumit solvent.
Sistemul cromatografic este constituit din:
- faza staţionară–un material schimbător de ioni;
Materialele solide, insolubile şi permeabile care posedă grupări funcţionale fixe şi ioni
mobili–contraioni–susceptibili de a fi înlocuiţi cu ioni de sarcină similară din soluţiile cu care
vin în contact se numesc schimbători de ioni (ioniţi).
- faza mobilă - soluţii apoase, parţial apoase sau neapoase.
Mecanismul predominant de separare cromatografică este prin schimb ionic între ionii
din faza mobilă şi ionii ce compensează poziţiile de schimb din faza staţionară.
Schimbul ionic este un proces stoechiometric şi reversibil, care implică înlocuirea
ionilor din soluţia de analizat cu o cantitate echivalentă de ioni de acelaşi semn care provin
dintr-o fază solidă, prin desfacerea şi formarea de noi legături ionice, fără modificări esenţiale
de structură. Schimbul poate fi cationic, dacă ionii implicaţi în proces sunt pozitivi şi,
respectiv, anionic, în cazurile în care ionii interschimbabili sunt negativi .
În general, reacţia de schimb dintre doi ioni A ( de sarcină z A ) şi B ( cu sarcina zB) se
reprezintă schematic sub una din următoarele forme:
z A R zB B  z B A zA ⇆ z BR z A A  z A B zb
⇆ zB A z A  z A B zB

zA B z B + zB A z A

unde R şi simbolul barat indică faza schimbător
Schimbul cationic poate fi reprezentat ca o reacţie chimică eterogenă de forma:
RH + Me ⇆ RMe + H
+

sau în formă ionică:

H+

+ Me ⇆ Me
+

+

+

+

+H

în care: R reprezintă matricea polimeră purtătoare de sarcini electrice fixe;
cationit în formă protonată şi salină;

RH şi RMe-

H + şi H+ - ioni de hidrogen în faza solidă şi respectiv soluţie;

M e + şi Me+ - ioni de metal în faza solidă şi în soluţie
În mod asemănător, reprezentarea schimbului anionic poate lua una dintre
următoarele forme :
−
−
−
−
−
−
ROH + X ⇆ RX + OH sau OH + X ⇆ X + OH
unde: ROH şi RX indică anionitul în forma hidroxil şi salină;

X − şi X− - anioni în fază solidă şi soluţie; OH − şi OH− - ioni hidroxil în faza de schimbător şi
respectiv soluţie
Pentru descrierea cantitativă a procesului de schimb ionic se utilizează, în mod
frecvent, mărimile sistematizate în tabelul 5.
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Tabelul 5. Mărimi caracteristice procesului de schimb ionic
Mărimea
Relaţia de definiţie
Semnificaţia
Rezultă prin aplicarea legii acţiunii
Constanta termodinamică de echilibru
maselor asupra echilibrului.
nu furnizează informaţii asupra poziţiei
zB
zA
zB
zA
zB
zA
echilibrului de schimb ionic în condiţii
K= a A  a B  C A  C B  f A  f B
experimentale determinate.
zA
zB
zA
zB
zA
zB
a B a A
C B CA f B f A
Constanta
Este dificil de estimat din cauza
termodina a, a =activitatea ionilor în soluţie şi
inexistenţei unor metode independente
mică de
de determinare a coeficienţilor de
respectiv în faza de schimbător;
echilibru,
activitate în faza de schimbător de ioni.
C, C =concentraţiile ionilor în soluţie şi
K
în faza solidă;
Este puternic dependentă de
temperatură.
f, f =coeficienţii de activitate
corespunzători
zB
zA
Caracterizează capacitatea relativă a
KA/B = X A  X B
schimbătorului
de ioni de a reţine
X zBA  X zAB
Coeficient
selectiv un anumit ion dintr-o soluţie
de selectidată.Este expresia cantitativă a
X = fracţiile echivalente ale
vitate ,
compoziţiei ionice relative în cele două
contraionilor în schimbător
KA/B ( sau
faze. Depinde atât de capacitatea
X A  X B 1
B
schimbătorului de ioni cât şi de
KA )
X = fracţiile echivalente ale aceloraşi
concentraţia totală a soluţiei
ioni în faza soluţie ; XA + XB = 1
Descrie, în condiţii de echilibru,
Cs
Kd =
afinitatea unui ion pentru faza de
Cl
Coeficient
schimbător .Cu cât este mai mare
de
diferenţa între valorile coeficienţilor de
Cs = cantitatea de ioni reţinuţi /g de
distribuţie ,
distribuţie ai unor ioni diferiţi, cu atât
schimbător uscat (sau mL de
Kd (sau D)
separarea lor va fi mai bună.
schimbător îmbibat)
Cl = cantitatea de ioni rămaşi / mL
soluţie la echilibru
Descrie preferinţa manifestată, în
Factorul
procesul de schimb ionic, de un ion, în
Kd
de
comparaţie cu altul, în condiţii
A/ B  A
K dB
separare,
experimentale bine determinate
αA/B
Reversibilitatea procesului de schimb ionic (faptul că ionii adsorbiţi de un schimbător pot fi
trecuţi, cu uşurinţă, din nou, în soluţie) are o importanţă deosebită în aplicaţiile sale practice .
În constituţia unui schimbător de ioni intră un schelet macromolecular, purtător de
grupe funcţionale fixe, ionizabile şi ioni de compensaţie mobili, cu sarcină opusă funcţiei de
schimb.
Scheletul macromolecular (R) poate fi o reţea cristalină, o matrice organică
polimerică sau o substanţă naturală modificată. Cele mai uzuale tipuri de grupe funcţionale
(Y) existente în structura macromoleculară a ioniţilor sunt :
schimbătoare de cationi
schimbătoare de anioni
- SO3H ;
 NH2 ;
- COOH ;
 NHR ;
- SH ;
 NR2 ;

- PO3H2 ;

N
R3
- OH ( fenolic )
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Schimbătorii de ioni pot fi clasificaţi în funcţie de mai multe criterii:
- natura chimică a scheletului macromolecular, diferenţiază:
- schimbători de ioni ANORGANICI;
- schimbători de ioni ORGANICI
- modul de obţinere, grupează ioniţii în :
- NATURALI;
- SINTETICI
- sarcina ionilor interschimbabili, clasifică schimbătorii de ioni în :
- CATIONIŢI (schimbători de cationi);
- ANIONIŢI ( schimbători de anioni).
În tabelul 6 sunt prezentate principalele clase de materiale schimbători de ioni .
Răşinile schimbătoare de ioni (tabelul 6) utilizate frecvent în practică au diferite
denumiri comerciale (funcţie de firma producătoare): AMBERLITE, DOWEX, PUROLITE,
VIONIT.
Alături de cationiţii şi anioniţii anorganici şi organici, naturali şi sintetici, deosebit de
importantă este şi clasa schimbătorilor de ioni speciali care cuprinde:
1. răşini amfotere(bipolare sau retardionice) – produşi de polimerizare sau de
policondensare, particularizaţi prin conţinutul de grupe funcţionale mixte, acide şi
bazice, apte să asigure, în funcţie de pH–ul soluţiei de analizat, desfăşurarea unor
procese de schimb cationic sau de schimb anionic
2. răşini chelatizante(chelatice)-răşini schimbătoare de ioni a căror selectivitate este
mărită datorită introducerii în reţeaua lor a unor grupări complexante care leagă
puternic ioni metalici;
3. răşini schimbătoare de electroni (redox)–răşini care conţin grupe active (de
exemplu de albastru de metilen), cu potenţial de oxidare sau de reducere a ionilor
metalici din soluţiile cu care vin în contact;
4. schimbători de ioni lichizi–electroliţi organici de masă moleculară mare, insolubili
în apă, dar solubili în solvenţi organici nemiscibili cu apa;
5. membrane schimbătoare de ioni–obţinute prin impregnarea sau modificarea
chimică a unor materiale (colodiu, celofan, hârtie, pânză) cu schimbători de ioni;
6. schimbători de ioni peliculari, superficial poroşi şi chimic legaţi ale căror structuri
speciale îi fac eficienţi în cromatografia de schimb ionic de înaltă performanţă.
Tabelul 6. Tipuri reprezentative de materiale schimbătoare de ioni
Schimbători de ioni
Anorganici
cationiţi

-

anioniţi

Organici
cationiţi
anioniţi

Naturali

Sintetici

ALUMINOSILICAŢI
-micele hidratate;
-argile;
-zeoliţi
APATITUL
HIDROXIAPATITUL
CĂRBUNE
CELULOZĂ
DEXTRAN
LÂNĂ
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Zeoliţi sintetici

Silicaţi ai metalelor grele
RĂŞINI
-de policondensare (fenol - sulfonice);
-de policondensare urmată de
polimerizare(răşini poliacrilice);
-de polimerizare
(răşini stiren – sulfonice)

Cele mai reprezentative proprietăţi ale schimbătorilor de ioni sunt:
1.Gradul de reticulare indică rigiditatea structurii, fiind determinat de numărul de
legături transversale dintre lanţurile polimere. Are influenţă deosebită asupra:
- gradului de îmbibare;
- mărimii porilor;
- vitezei de difuzie a ionilor în interiorul schimbătorului.
2.Porozitatea este definită de forma, dimensiunile şi distribuţia porilor sau canalelor
din structura schimbătorului de ioni. Este determinantă pentru capacitatea de schimb ionic şi
accesibilitatea grupelor de schimb.
3.Granulaţia este dată de dimensiunile particulelor, fiind un factor decisiv în viteza de
stabilire a echilibrului interfazic.
Ca unitate de măsură pentru granulaţie se utilizează mesh-ul care se află în
următoarea relaţie aproximativă cu diametrul particulelor: 16 / mesh ≈ diametrul(mm)
4.Îmbibarea schimbătorilor de ioni (polimeri organici) îşi are originea în structura
reticulată a ioniţilor care permit apei sau fazei lichide cu care sunt în contact să pătrundă în
reţea, modificându-i volumul. Astfel, schimbătorul de ioni în contact cu un solvent polar se
umflă, iar lanţurile polimere se desfac, ceea ce soldează cu formarea unor pasaje de trecere
înguste în granula acestuia.
5.Tăria acidă sau bazică este o caracteristică dependentă de natura grupărilor
funcţionale. Aceste grupări modifică intensitatea acidităţii, respectiv a bazicităţii schimbătorilor
de ioni care pot fi:
Cationiţi
▪ puternic acizi – sulfonici;
▪ de aciditate medie – fosfonici;
▪ slab acizi – carboxilici.
Anioniţi
▫ puternic bazici – care conţin amoniu cuaternar;
▫ de bazicitate medie(grupări de amine secundare);
▫ slab bazici (grupări de amine primare)
6.Capacitatea de schimb este o mărime definitorie pentru măsura în care un
schimbător de ioni reţine un anumit ion dintr-o soluţie. Depinde de conţinutul în grupări
funcţionale disociabile ale unui ionit şi se poate exprima sub formă de:
- capacitate totală(specifică), reprezentând cantitatea maximă de ioni, exprimată în
miliechivalenţi – gram (milivali) pe care un gram de ionit uscat este capabil să o
schimbe cu ionii din soluţie.
- capacitatea volumetrică, definită prin cantitatea maximă de ioni, în miliechivalenţi–
gram (milivali), schimbată de 1mL schimbător în stare îmbibată.
De exemplu, răşinile sulfonice pe bază de stiren-divinilbenzen, de tip
AMBERLITE IR au capacităţi totale de schimb cationic de 2,0-4,25 mechiv/g, ceea ce
corespunde unor capacităţi volumetrice de 0,7-1,9 mechiv/mL.
Indiferent de modul de exprimare, capacitatea de schimb este dependentă de:
- afinitatea schimbătorului de ioni pentru specia ionică respectivă;
- pH.
7.Selectivitatea reprezintă măsura preferinţei unui anumit schimbător pentru un
anumit ion din soluţia de analizat. Pentru caracterizarea ei calitativă, se utilizează seriile de
selectivitate (afinitate), stabilite pe baza unor determinări experimentale. Astfel, din soluţii
diluate, la temperatura camerei, afinitatea cationilor cu aceeaşi sarcină pentru un cationit
sulfonic creşte în ordinea:
+
+
+
+
+
2+
2+
2+
2+
Li < Na < K < Rb < Cs ;
Mg < Ca < Sr < Ba
În aceleaşi condiţii, selectivitatea devine pronunţată la creşterea sarcinii electrice a
cationului de schimb:
+
2+
3+
4+
Na < Ca < Al < Th
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În cazul schimbătorilor de anioni, schimbul se face tot cu respectarea stoechiometriei
sarcinilor, existând următoarea ordine de creştere a selectivităţii:
−
2−
3−
4−
Cl < SO4 < [Fe(CN)6 ] < [ Fe(CN)6 ]
Separarea cromatografică prin schimb ionic nu se caracterizează prin selectivitate
înaltă. De aceea, pentru creşterea selectivităţii se poate recurge la perturbarea echilibrului de
schimb ionic prin introducerea unor reactivi formatori de complecşi cu unul sau mai mulţi ioni
de separat.
2+

6.3.2. Separarea unui amestec de Cu și Zn
dozarea ulterioară a cationilor separați


2+

prin cromatografie de schimb ionic și

2+

Separarea cromatografică a amestecului de Cu și Zn

2+

Principiul metodei
Sistemul cromatografic utilizat pentru realizarea separării este format din:
- faza staționară–rășina schimbătoare de anioni de tip Vionit AT-1 (capacitate 3
mechiv/L);
- faza mobilă (eluentul): soluția clorhidrică de analizat care conține cei 2 cationi în
2+
2−
forma Cu și [ZnCl4]
În separarea acestui amestec prin cromatografie de schimb ionic sunt implicate
următoarele etape:
PREGĂTIREA RĂSINII
- rășina sortată se lasă timp de 24 de ore, în contact cu apă bidistilată;
- suspensia rezultată este introdusă în coloana cromatografică(tub de sticlă
efilat la un capăt și prevăzut cu un strat filtrant din material poros și
robinet), până la 2/3 din înălțimea acesteia; pentru eliminarea eventualelor
bule de gaz, stratul de schimbător trebuie tasat;
- schimbătorul din coloană este adus în forma ionică adecvată procesului de
−
separare în care va fi utilizat (Cl )

-

REȚINEREA SPECIILOR CHIMICE
- proba de analizat se introduce direct în coloană, prin pipetare;
2+
ionii de cupru trec prin coloană, în timp ce Zn este reținut pe anionitul
din coloană, conform reacției :
2[R – [- N (CH3)3]Cl + [ZnCl4] ⇄[R – [- N (CH3)3] 2∙[ZnCl4]
−

+

2−

2−

+

−

+ 2 Cl

ELUAREA SPECIILOR REȚINUTE
La eluția cu apă, clorocomplexul zincului este descompus, cu formarea ionului
2+
Zn , care este scos din coloană:
+

2−

R – [- N (CH3)3] 2∙[ZnCl4]

+

−

+ 2H2O⇄2[R – [- N (CH3)3OH + ZnCl2 + 2HCl

REGENERAREA RĂSINII
După cum se observă din reacția de mai sus, concomitent cu eluarea zincului se
realizează și aducerea rășinii în forma inițială.
Modul de lucru
 Se aduce rășina în forma activă prin tratare cu o soluție de HCl 2M;
 Se pipetează 10 mL din soluția amestecului de analizat;
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Se fixează viteza de curgere a eluentului la 2–3 mL / min;
Prin coloană se trece apoi, în porțiuni de aproximativ 10–15 mL, un volum de 40–45
mL HCl 2M. Eluatul care conține cuprul nereținut pe coloană se culege într-un flacon
cotat de 100mL.
 Eluția zincului reținut pe rășina din coloană se realizează cu ajutorul a 30–40 mL apă
distilată, adăugată în porțiuni mici. Eluatul se culege într-un flacon cotat de 50 mL
care se așează sub coloană.
 Analiza cationilor separați
2+
1.Dozarea Cu prin titrare iodometrică
Principiul metodei
2+
Reacţia care stă la baza dozării iodometrice a Cu este:
2 Cu + 4 I ⇆ 2 CuI + I2
Sistemele redox implicate în această reacție sunt :
2+

2+

Cu

-

+ e ⇆ Cu ; E 2    E 0 2   
Cu /Cu
Cu /Cu
-

+

2I - 2 e ⇆ I2 ;
-

-

EI

2 /2I

63,5
0,059 [Cu 2 ]
0
 63,5g
; ECu2  /Cu = 0,17V E Cu 
lg

1
1
[Cu ]

 E 0I /2I- 
2

[I ]
0,059
lg -2 2 ;
2
[I ]

E 0I /2I- = 0,54V
2

2+

+

Deoarece potenţialul redox standard al sistemului Cu /Cu este mai mic decât cel al
2+
sistemului I2/2I , reacţia de oxidare a iodurii de către ionii Cu nu ar trebui să aibă loc. În
realitate, forma redusă a sistemului Cu /Cu reacţionează cu excesul de iodură (Cu + I ⇆
+ CuI), cu obţinerea unui precipitat alb, al cărui produs de solubilitate este K S = [Cu ][I ] = 1.10
12
+
. Concentraţia ionilor Cu în soluţie este foarte mică, fiind determinată de solubilitatea
precipitatului de CuI. În acest mod se măreşte considerabil potenţialul redox al sistemului
2+
+
Cu /Cu , astfel încât oxidarea iodurii devine posibilă:
2+
−
Iodul rezultat în urma reacției dintre ionii Cu și I în prezența unui exces mare de
iodură alcalină (KI) se titrează cu o soluție standardizată de tiosulfat de sodiu, conform
reacției:
I2 + 2Na2S2O3 = 2NaI + Na2S4O6
2+

+

+

-

I2 + 2ē ⇄ 2I

─

2─

2─

2S2O3 - 2ē⇄ S4O6
Pentru a se asigura un viraj net și persistent al amidonului utilizat ca indicator în
titrarea iodului cu tiosulfat, soluția de analizat trebuie să fie puternic acidă (pH 0,5–3). Spre
sfârșitul titrării, se recomandă adăugarea unei soluții de sulfocianură de potasiu(KSCN), care
formează la suprafața precipitatului de iodură cuproasă un strat de sulfocianură cuproasă
(CuSCN), de 10 ori mai puțin solubilă:
+
−
+
−
CuI + (K + SCN ) = CuSCN + (K + I )
În acest mod, iodul puternic adsorbit pe suprafața precipitatului de CuI revine în
soluție, permițând sesizarea corectă a sfârșitului titrării.
Modul de lucru
2+
1. Din soluția care conține Cu
se măsoară exact, cu pipeta, în flaconul de
titrare(iodometric), volume bine stabilite, care sunt apoi neutralizate cu NaOH 1N
până la pH = 1.
2. Se adaugă apoi 2 mL de soluție NaHSO4 0,1M
3. Se adaugă 10 mL de soluție de KI 20%.
4. repaus de 5–10 minute, cu agitare intermitentă. Se va observa formarea precipitatului
de CuI(alb- gălbui) și dezvoltarea iodului elementar(soluție brună)
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5. Se titrează cu soluție standardizată de tiosulfat de sodiu, până la galben–deschis.
6. Se adaugă 1mL de soluție 1% de amidon și se continuă titrarea până la cenușiu–
murdar.
7. Se adaugă 5mL de KSCN 0,1N, se agită puternic și se titrează cu tiosulfat până la o
colorație alb–gălbuie a suspensiei din flaconul de titrare.
Calculul rezultatelor
2+
2+
Conținutul de Cu din amestecul de analizat, exprimat în g Cu /L amestec, se
calculează cu ajutorul relației:
v 1  TNa2S2O3  63,5  V1
gCu2 / L amestec 
 103
248,2  n1  n
în care: n = volumul de amestec supus separării prin coloana cu schimbător, mL;
2+
n1 = volumul de probă de Cu supus titrării cu tiosulfat, mL;
v1 = volumul de soluție de Na2S2O3 consumat la o titrare, mL;
TNa2 S2O3 = titrul soluției de Na2S2O3, g/mL;
V1 = volumul flaconului cotat în care s-a colectat cuprul , mL
Rezultatele determinărilor se notează în tabelul următor.
n=
; V1 =
Nr. det.
n1, mL soluție
v1, mL Na2S2O3
TNa2 S2O3 , g/mL
2+
Cu

Valoarea medie
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2+

gCu /L
amestec

2+

2.Dozarea Zn prin titrare complexonometrică
Principiul metodei
2+
Zn se determină prin titrare complexonometrică directă, la pH 5–7, când se
folosește ca indicator piridilazonaftolul (PAN) sau xilenoloranjul. Titrarea se efectuează la
cald, cu o soluție standard de complexon III, conform reacției:
2+
2−
2−
+
Zn + H2Y = ZnY + 2H
Modul de lucru
2+
1. Din flaconul cotat care conține soluția de Zn se măsoară exact un anumit volum.
2. Se adaugă 5 mL soluție de tampon acetat ( acid acetic–acetat de sodiu) pentru ca pH
–ul mediului de reacție să fie egal cu 5.
3. Se adaugă 2-3 picături de soluție alcoolică 1% de PAN și se încălzește.
4. Se titrează cu o soluție exact 0,01M de complexon III, până la virajul culorii de la roz
la galben.
Calculul rezultatelor
2+
2+
Pentru calcularea conținutului de Zn din amestecul de analizat,exprimat în g Zn /L
amestec se utilizează relația:
v  T  65  V2
gZn2 / L amestec  2 CIII
 1000
372,24  n 2  n
unde: n = volumul de amestec supus separării prin coloana cu schimbător, mL;
2+
n2 = volumul de probă de Zn supus titrării cu tiosulfat, mL;
v2 = volumul de soluție de complexon III consumat la o titrare, mL;
TCIII = titrul soluției de complexon III, g/mL;
V2 = volumul flaconului cotat în care s-a colectat zincul, mL
Rezultatele determinărilor se notează în tabelul următor.
n=
;
V2=
2+
Nr. det.
n2, mL soluție
v2, mL CIII
TCIII, g/mL
gZn /L amestec
2+
Zn

Valoarea medie
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