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 Sổ tay chuẩn độ

Cơ bản về chuẩn độ
TỪ LÝ THUYẾT ĐÉN ỨNG DỤNG

Lời giới thiệu
Chuẩn độ là một trong những phương pháp lâu đời nhất để 
xác định hàm lượng trong hoá chất. Trái với phép phân tích 
trọng lượng, không có sấy khô hay đem cân các hợp chất 
kém hòa tan mà là thêm một chất phản ứng với nồng độ đã 
biết vào mẫu đã hòa tan cho đến khi quá trình chuyển hoá 
hoàn thành.

Cho đến nay, chuẩn độ vẫn được sử dụng rộng rãi trong 
phân tích hóa học. Thứ nhất, chuẩn độ được thực hiện rất 
dễ dàng và nhanh chóng, và chuẩn độ cũng cho kết quả 
đo chính xác chỉ sau vài phút với điều kiện tối ưu. Độ lệch 
chuẩn tương đối thường thấp hơn 1%. Đó là lý do để nhiều 
tiêu chuẩn vẫn đòi hỏi chuẩn độ như là phương pháp tốt 
nhất.

Cơ bản về chuẩn độ
Phép chuẩn độ trong thời đại máy tính ngày nay cũng giống 
như cách đây 200 năm, được thực hiện theo các điều kiện 
tương tự:

• Phản ứng theo tỷ lệ các chất và nhanh chóng

• Thuốc thử ổn định, chính xác và có thể châm theo liều
lượng

• Phát hiện sự kết thúc phản ứng bằng phản ứng màu
hoặc bằng điện hóa.

Sau khi phản ứng được biết đến, người dùng chỉ chịu trách 
nhiệm tuân thủ các điều kiện chính xác. Theo đó, cần chú ý 
đặc biệt đến liều lượng thuốc thử và nhận biết sự kết thúc 
của phản ứng.

Việc chuẩn độ có thể được thực hiện với các ống Burette 
đơn giản hoặc tự động với các bộ chuẩn độ bằng chip điện 
tử. Ngày nay, hầu hết sử dụng burette tự động vì tính chính 
xác và tính so sánh được cải thiện, nhưng chuẩn độ thủ 
công cũng còn giữ vị trí của nó. Bảng 1 so sánh những 
thuận lợi và bất lợi của các loại.
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Bảng 1: So sánh phương pháp chuẩn độ thủ công và tự động.

Trong quá trình chuẩn độ, lượng dung dịch đo được 
xác định chính xác và một yếu tố hiệu chỉnh (độ chuẩn) 
được xác định để tăng độ chính xác của phép đo. Sau 
đó, một thuốc thử đã biết nồng độ được đưa vào dung 
dịch mẫu bằng một ống burette cho đến khi đạt được 
điểm tương đương hoặc điểm kết thúc.

Với phương pháp tự động, liều lượng chính xác của 
chất chuẩn độ là vai trò cốt lõi của bộ chuẩn độ hiện 
đại. Tiêu chuẩn ISO 8655 mô tả các yêu cầu, kiểm 
tra liều lượng chính xác và phải được sử dụng trong 
khoảng thời gian nhất định. Phản ứng này thường 
được theo dõi bằng cảm biến điện thế; thông thường 
được sử dụng bằng một điện cực pH. Để tạo tính so 
sánh với các kết quả thủ công trước đây, việc chuẩn 
độ hướng đến một giá trị pH cố định tương ứng với sự 
thay đổi màu sắc.

Chuẩn độ thủ công Chuẩn độ tự động

+ Rất nhanh + Nhanh

+ Chính xác + Rất chính xác

+ Đơn giản + Dễ dàng sau khi thực hiện

+ Linh hoạt + Linh hoạt

+ Nhiều tiêu chuẩn và quy định + Nhiều tiêu chuẩn và quy
định

- Truy vết + Truy vết, lưu trữ tài liệu

- Tính so sánh được + Tính chính xác và tính so
sánh

- Khả năng tự động + Khả năng tự động

- Sử dụng liều thuốc thử - Sử dụng liều thuốc thử
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Chuẩn độ điểm cuối (EP) yêu cầu hiệu chuẩn điện cực. 
Các chuẩn độ khác được thực hiện như các chuẩn độ điểm 
tương đương (điểm tương đương, EQ). Ở đây, chỉ có sự 
thay đổi điện thế hoặc giá trị pH là quan trọng. Hiệu chuẩn 
của một điện cực pH chỉ nhằm phục vụ quá trình kiểm tra 
chất lượng. Việc phát hiện điểm cuối có thể diễn ra bằng 
nhiều cách khác nhau bằng việc sử dụng các phương pháp 
hóa học và vật lý khác nhau.

Không như nhiều người nghĩ , giá trị đo của chuẩn độ không 
phải là “pH” hay “mV” mà là “ml” cho thể tích. Độ chính xác 
của thể tích phải được chứng minh cho mỗi lần sử dụng. 
Lượng sử dụng ở điểm tương đương, điểm kết thúc hoặc 
sự thay đổi màu sắc do đó cho thấy sự tương đương của 
dung dịch mẫu và thuốc thử được thêm vào.

Thông thường, các chuẩn độ được phân biệt bằng 
cách phát hiện kết thúc chuẩn độ:

• Phát hiện hóa học thông qua sự thay đổi màu sắc 
hoặc kết tủa.

• Thông qua điện thể bằng điện cực ORP / điện cực 
pH thủy tinh.

• Tín hiệu dòng điện kép bởi điện cực platinum đôi..

• Thông qua độ dẫn điện bởi điện cực đo độ dẫn 
điện.

• Thông qua nhiệt độ bằng sự thay đổi nhiệt độ.

Việc chuẩn độ thường được thực hiện như một phép 
chuẩn độ trực tiếp, nơi mà thuốc thử được thêm trực 
tiếp. Tuy nhiên, có một số trường hợp, một chất phản 
ứng phụ được bổ sung và ở đó lượng dư của nó được 
xác định qua quá trình chuẩn độ đảo ngược.

Ảnh 1: Máy chuẩn độ hiện đại với bộ đổi mẫu đang được sử dụng.

Chuẩn độ có thể được phân biệt bằng phản ứng hóa học 
của chúng; chúng được gọi là các loại phản ứng khác nhau.

Chuẩn độ axit - bazo: Ở đây, giá trị pH thay đổi trong quá 
trình chuẩn độ. Điều này cũng có thể được phát hiện thông 
qua sự thay đổi màu sắc hoặc bằng một điện cực pH.

Chuẩn độ oxy hóa khử (ORP): Ở đây, mức oxy hóa trong 
mẫu thay đổi. Việc chuẩn độ được thực hiện với chất oxy 
hóa hoặc chất khử và điểm cuối được phát hiện thông qua 
sự thay đổi màu hoặc điện cực ORP (như điện cực platin). 
Chuẩn độ tủa: Thuốc thử thêm vào xuất hiện tủa. Điều này 
có thể được thấy được từ bạc nitrate bằng cách thay đổi 
màu sắc như với một chuẩn độ clorua hoặc với một điện 
cực bạc.

Chuẩn độ phức: Kim loại được chuẩn độ với thuốc thử 
phức tạp. Phản ứng của chúng có thể thấy được bằng các 
điện cực cảm ứng ion hoặc thông qua một chất chỉ thị.

Chuẩn độ chuyển pha: Việc phát hiện xảy ra trong một pha 
khác với phản ứng.

Chuẩn độ lượng nạp: Số lượng tải nạp đến điểm tải trung 
tính.

Dung dịch đo

Dung dịch mẫu

Hình 2: Chuẩn độ thủ công

Nguồn: Wikipedia, Liquid 2003

http://www.xylem-analytics.vn


© 2019 Xylem

www.xylem-analytics.vn

Phạm vi ứng dụng chuẩn độ
Các chuẩn độ được thực hiện trong hầu hết các lĩnh vực 
khác nhau của phân tích hóa học. Ví dụ trong các lĩnh vực 
sau:

• Công nghiệp thực phẩm

• Nước và môi trường

• Công nghiệp hóa chất

• Công nghiệp dược phẩm

• Quy trình tạo lớp phủ và gia công kim loại, mạ điện

• Công nghiệp dầu mỏ

Một trong những lĩnh vực ứng dụng là chuẩn độ trong phân 
tích thực phẩm. Theo § 64 LFBG (Thực phẩm, nhu yếu 
phẩm và thức ăn), số lượng sản phẩm hoặc hàm lượng 
trong các sản phẩm này được định lượng bằng phương 
pháp chuẩn độ. Trong số những thứ khác, hàm lượng axit, 
hàm lượng natri, hàm lượng protein và vai trò của nitơ được 
xác định trên bazơ hoặc các mảnh oxy hóa.

Một lĩnh vực quan trọng là xác định độ ẩm hoặc hàm lượng 
nước trong thực phẩm. Hàm lượng nước ảnh hưởng đến 
các đặc tính khác nhau như thời hạn sử dụng, cách chế biến 
và hương vị của thực phẩm. Ở đây, chuẩn độ Karl-Fischer 
là phương pháp được chọn vì nó được chọn lọc so sánh 
ngoài việc mang lại độ chính xác cao.

Ngoài ra, trong các ứng dụng về môi trường, việc phân tích 
nước rất quan trọng. Ngoài các phương pháp phân tích 
nước uống, các chuẩn độ được sử dụng cho nước thải, 
nước mặt và nước biển [1], [2].

Nhiều phương pháp khác nhau được sử dụng trong công 
nghiệp hóa chất. Hầu hết các mã cho nguyên liệu sản xuất 
thô hoặc thành phẩm được xác định, nhưng nước thải cũng 
phải được kiểm tra. Nhiều phương pháp được ghi lại trong 
các tiêu chuẩn. Các tiêu chuẩn ISO cũng như các quy định 
ASTM được sử dụng trên toàn thế giới. Ngành dược phẩm 
sử dụng các phương pháp được quy định và thống nhất 
chặt chẽ, được định nghĩa trong dược điển. Đây là những 
phép đo hàm lượng các chất hữu hiệu về mặt dược lý. Hàm 
lượng độ ẩm được xác định bằng phương pháp chuẩn độ 
Karl-Fischer. 

Hình 3: Máy chuẩn độ hiện đại

Mẫu galvanic gây ra một vấn đề thực sự khó chịu. 
Chúng thường chứa axit mạnh và các kim loại khác 
nhau. Chuẩn độ là phương pháp quan trọng nhất và 
thường được sử dụng trực tiếp trong lĩnh vực sản xuất.

Ngạc nhiên là bạn cũng có thể định lượng trong dầu. 
Nó hoạt động trong dung môi thích hợp. Axit được xác 
định để có đo được tuổi thọ của dầu bằng sự oxy hóa 
và tiếp xúc với không khí. Chỉ số bazơ và lượng nước 
cũng được chuẩn độ thường xuyên.

Tổng quan về phương pháp

Trong 200 năm qua, nhiều quy trình khác nhau đã 
được phát triển. Ngày nay, đã có hơn 100 phương 
pháp chuẩn độ khác nhau. Bên dưới mô tả các phương 
pháp quan trọng nhất một cách chi tiết hơn.

Chuẩn độ axit-bazơ được sử dụng một cách rộng rãi. 
Ví dụ như để xác định tổng lượng axit có trong hầu hết 
các đồ uống. Đây là phương pháp chuẩn độ điểm cuối 
với giá trị pH cố định. Các điểm cuối có thể là pH 7.0, 
pH 8,1 hoặc pH 8,2. Điều này phụ thuộc vào loại axit 
và các giá trị so sánh hiện tại. Một điện cực thủy tinh 
được sử dụng để đo pH. Điện cực này phải được hiệu 
chuẩn trước tiên, rất phù hợp đối với dung dịch đệm là 
pH 4.00 và 7,00. Bởi vì các vấn đề có thể xảy ra với 
các dung dịch đệm kiềm nên một hiệu chuẩn hai điểm 
tốt mà không có dung dịch đệm kiềm thường chính xác 
hơn so với hiệu chỉnh ba điểm phức tạp hơn. (Lưu ý: 
không nên cất dung dịch đệm trong tủ lạnh, vì điều này 
có thể dẫn đến sự kết tinh của các thành phần rất khó 
để trở lại thành dung dịch). Tần suất hiệu chuẩn phụ 
thuộc vào điều kiện của điện cực cũng như loại dung 
dịch mẫu và chất nền.

Đặc biệt là phương pháp xác định độ kiềm trong nước 
biển. Trong nước biển, một lượng rất nhiều CO2 trong 
không khí được hòa tan. Giá trị pH của nước biển 
giảm, nhiệt độ tăng lên và do đó lượng carbon dioxide 
có thể hòa tan trong nước biển giảm. Hàm lượng chính 
xác được xác định bằng phương pháp.

Chuẩn độ Gran - một quy trình có thể dễ dàng tự động 
hóa với máy thay mẫu.
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Với việc xác định thường xuyên lượng chloride hoặc “muối”, 
hiệu chuẩn điện cực không còn cần thiết. AgNO3 được sử 
dụng làm chất chuẩn độ, và một điện cực bạc (Ag) được 
sử dụng làm điện cực. Tùy thuộc vào loại mẫu và mẫu chất 
nền, một bề mặt AgCl (bạc clorua) được tạo ra bằng điện cơ 
có lợi thế nhất định. Điện thế có thể dao động theo điều kiện 
của điện cực, nồng độ và chất nền mẫu. Vì những lý do này, 
quá trình chuẩn độ tiếp tục cho đến khi một điểm cân bằng 
được phát hiện. Khi đó, việc chuẩn độ không phụ thuộc bản 
thân điện thế, mà chỉ dựa trên sự thay đổi điện thế. Do đó, 
một phép chuẩn độ “tốt” có thể được nhận ra thông qua 
một đường cong chuẩn độ “tốt”. Trong quá trình phân tích 
đường cong chuẩn độ, tính đồng nhất của phương trình 
đầu tiên được đánh giá bằng một đỉnh duy nhất. Loại chuẩn 
độ này được gọi là chuẩn độ tủa.

Một loại chuẩn độ sử dụng rộng rãi khác là chuẩn độ iốt. Ở 
đây, thông thường một mẫu được trộn với một lượng ion iốt 
dư để nó oxy hoá một phần của mẫu. Ion Iốt không chuyển 
đổi sau đó được chuẩn độ với thiosulfate. Đây là phương 
pháp chuẩn độ ngược, vì thuốc thử ion Iốt (hoặc một hỗn 
hợp của iodate và iốt) phải được định lượng và cân nặng 
chính xác, và vì phải chuẩn độ ngược lại với nồng độ đã 
xác định chính xác. Trong khi trước đây, màu xanh của chỉ 
số nồng độ ion iốt đơn giản hóa công việc, với máy chuẩn 
độ ngày nay, chỉ thị này được thay thế bởi điểm dừng của 
thế oxy hóa khử.

Đối với nước uống và nước khoáng, độ cứng của nước là 
một tham số quan trọng; canxi và magiê cũng có liên quan 
đến ngành công nghiệp chăm sóc sức khoẻ và được chuẩn 
độ bằng EDTA (ethylene diamine tetra acedic acid). Để phát 
hiện, điện cực chọn lọc ion canxi (ISE) được sử dụng để 
xác định cả hai tham số hoặc điện cực đồng được sử dụng 
để xác định tổng độ cứng. Thay vì sử dụng các điện cực 
kết hợp, điện cực ISE và điện cực tham chiếu được tách 
rời nhằm tăng độ bền của điện cực. Điện cực canxi có thể 
phát hiện ra tín hiệu từ Ca và Mg trực tiếp trong khi điện 
cực đồng cần muối EDTA Cu2+ là chất chỉ thị để phát hiện 
tổng độ cứng.

Trong ganvanic, nhiều kim loại trong mẫu cũng được xác 
định  một cách phức tạp. Thông thường, EDTA được sử 
dụng như một tác nhân chuẩn độ và Đồng-ISE được chuẩn 
độ như một điện cực. Việc phát hiện diễn ra như là một 
phản ứng thế phức tạp bằng cách thêm Đồng-EDTA.

Trong ngành công nghiệp dược phẩm, các bazơ phức tạp 
thường được chuẩn độ. Phương pháp quan trọng nhất ở 
đây là việc chuẩn độ với mỗi axit clorua trong đá axit axetic. 
Nhiều bazơ cũng như acid HCl cũng có thể được xác định 
gián tiếp. Axit HCl tự do được thêm vào và HCl tự do được 
chuẩn độ lần đầu bằng baking soda, và sau đó đến HCl gắn 
với nitơ. Điều này dẫn đến hai điểm tương đương, sự khác 
biệt giữa chúng bằng số nhóm amino.

Thật khó để tưởng tượng rằng một phép chuẩn độ axit 
- bazơ có thể làm được với một điện cực thủy tinh trong 
dầu đen. Tuy nhiên, ngoài phép chuẩn độ Karl-Fischer, 
một trong những tham số chuẩn độ quan trọng nhất 
trong dầu để xác định nước là TAN (Total Acid Number) 
và TBN (Total Base Number). Với TAN, việc chuẩn độ 
xảy ra ở Toluol / Isopropanol với KOH trong Isopropa-
nol, với điện cực thủy tinh và một điện cực tham chiếu 
với màng nối chuôi, thường là điện cực kết hợp.

Đây chỉ là một số ví dụ để cho thấy khả năng ứng dụng 
rộng rãi để định lượng bằng phương pháp chuẩn độ. 
Các đường dẫn (link) đến các ứng dụng đã hoàn thành 
và các phương pháp mẫu có thể được tìm thấy trong 
tài liệu tham khảo [3].

Xử lý mẫu và chuẩn bị mẫu
Không phải luôn chắc chắn rằng hàm lượng của một 
mẫu được phân bố đồng nhất trong một vật liệu. Vậy 
nên việc quan trọng là phải lấy nhiều mẫu ra khỏi vật 
liệu và làm đồng nhất nó sau đó. Điều này có nghĩa là 
tất cả các thành phần của một mẫu phải được trộn lẫn 
và cắt càng đều càng tốt, do đó chính xác cùng một 
lượng (nồng độ) của các chất có trong chất trên 1 g 
cũng như trên 1 kg.

Cả hai phần - việc lấy và đồng nhất mẫu là những điều 
kiện tiên quyết quan trọng cho một kết quả tối ưu đối 
với thời gian chuẩn độ. Điều quan trọng là đảm bảo 
rằng mẫu được phân bố đồng nhất trước khi một phần 
của nó được lấy đi để chuẩn độ.

Những điểm dưới đây rất quan trọng:

• Có chất cặn nào nằm trong mẫu chất lỏng không?

• Có sự khác biệt nồng độ nào dựa trên sự chênh lệch 
nhiệt độ trong bình không?

• Có phải các mẫu tự nhiên này phân bố giống một cái 
bát và một phần bên trong hay không?

• Các mẫu có được tráng không?

• Bề mặt có hấp thụ độ ẩm không?

Một điểm quan trọng nữa là việc giải phóng của tham 
số cần được xác định. Như vậy, hàm lượng clorua 
(hàm lượng natri) trong pho mát là một chỉ số quan 
trọng cho hạn sử dụng và hương vị của thực phẩm. 
Nếu mẫu (khoảng 0,5 đến 1 g pho mát) được đổ đầy 
vào cốc và đã chứa đầy nước, sẽ không có gì xảy ra. 
Pho-mát sẽ nằm trong nước trong khi muối sẽ vẫn còn 
trong pho mát. Chỉ với việc tăng nhiệt độ và một thiết bị 
đồng hóa mẫu thì mới giải phóng muối hoàn toàn.
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Một máy đồng hóa mẫu thích hợp để sử dụng trong quá 
trình chuẩn bị mẫu của nhiều mẫu vì nó có thể nhanh chóng 
cắt và phân phối các mẫu. Ở đây, các thành phần phân tích 
được xác định có thể được giải phóng khỏi nước hoặc các 
dung môi và được phân phối tốt cùng lúc. Hình 4 cho thấy 
cách vận hành tự động của máy thay mẫu trong quá trình 
chuẩn bị mẫu.

Hình 4 Tự động cắt và phân phối các mẫu trong máy thay mẫu. 

Chuẩn độ
Việc chuẩn độ có thể được đưa vào phòng thí nghiệm một 
cách đơn giản với một burette hoặc một máy chuẩn độ. Đối 
với hầu hết các mẫu, các phương pháp nổi tiếng được biết 
đến hoặc đạt chuẩn quốc gia hoặc quốc tế.

Vì vậy, cần biết các phản ứng hóa học cơ bản. Tuy nhiên, 
bạn phải chọn các thuốc thử chuẩn độ cũng như điện cực 
thích hợp.

Thuốc thử được sử dụng nhiều nhất ở đây bao gồm:

• Baking soda NaHCO3 (để xác định axit trong các hệ 
thống nước).

• Axit HCl (để xác định các bazơ, CO3-- và HCO3- trong 
các hệ chứa nước).

• Na2EDTA (để chuẩn độ phức với điện cực chọn lọc ion 
ISE của kim loại)

• AgNO3 bạc nitrate (chủ yếu để xác định clorua hoặc 
muối, các nhóm muối halogen và pseudohalogenua).

• Natri thiosulfate Na2S2O3 (đối với phép chuẩn độ đảo 
ngược các phản ứng i-ốt)

• Cer(SO4)2 Cerium (IV) sulfate (chất oxy hóa cho nhiều 
chuẩn độ oxy hóa-khử ORP).

• (NH4)2Fe2(SO4)2 Sắt (II) amoni - sulfate (chất khử 
trong nhiều phản ứng oxy hóa- khử, ví dụ CSB).

• KOH kali hydroxit trong rượu (xác định axit trong các 
dung môi hữu cơ).

• HClO4 axit perchloric trong axit axetic băng (xác định 
các bazơ trong các dung môi hữu cơ).

Các điện cực sau đây là một phần của thiết bị chuẩn của 
phòng thí nghiệm chuẩn độ:

• Điện cực thủy tinh (loại kết hợp) với màng ngăn 
platinum (cho tất cả các chuẩn độ axit-bazơ).

• Điện cực bạc (để xác định clorua).

• Các điện cực platinum (cho tất cả các phản ứng 
oxy hóa - khử).

• Điện cực kép platinum (đối với các phản ứng oxy 
hóa - khử thuận nghịch với phát hiện dead stop).

• Điện cực thủy tinh với màng ngăng dạng nối chuôi 
cùng dung môi điện giải hữu cơ (để chuẩn độ trong 
dung môi hữu cơ).

• Các điện cực ISE như điện cực Canxi, điện cực Đồng, 
điện cực fluorua như một điện cực kết hợp hoặc với điện 
cực tham chiếu riêng biệt (phụ thuộc vào mục đích và 
loại mẫu).

Các mẫu thường được sử dụng trực tiếp như một dung 
dịch. Trong thực tế, chúng được đo bằng pipettes. Hiển 
nhiên là phép đo mẫu phải đặc biệt chính xác. Phép 
chuẩn độ không bao giờ có thể chính xác hơn so với 
phép đo mẫu. Đo bằng một cân phân tích thì chính xác 
hơn nhiều. Đối với chất rắn, đây là phương pháp được 
lựa chọn, nhưng các dung dịch cũng có thể được đo 
một cách dễ dàng với một cái cân. Mẫu được đổ vào 
một ống tiêm, đặt trên bàn cân và bắt đầu cân. Bây 
giờ,thể tích yêu cầu được đặt bên trong bình chuẩn độ 
và ống tiêm được đặt lại lên bàn cân. Bàn cân thường 
cho thấy trọng lượng mẫu với bốn chữ số thập phân 
sau dấu phẩy.. Kết quả này sau đó thường được hiển 
thị bằng % hoặc mg/g.

Hầu hết các thuốc thử chuẩn độ đều có sẵn một số 
nồng độ thương mại. Một số sản phẩm yêu cầu đặc 
biệt chú ý sau khi mở. Các tác nhân chuẩn độ kiềm như 
baking soda và alkaline có thể hấp thụ CO2 từ không 
khí. Điều này được ngăn cản bởi một chất hấp thụ CO2 
(ví dụ như vôi soda) trong ống khô trên bề mặt thuốc 
thử, được thay thế sau khoảng hai tuần. Tất nhiên nước 
phải được cất giữ cách xa chất phản ứng Karl-Fischer. 
Thực hiện điều đó bằng cách sử dụng một màng lọc 
phân tử với kích thước lỗ là 0,3 nm. Màng lọc phân tử 
có thể được sấy khô ở khoảng 300°C trong vòng sáu 
giờ và dùng lại. Thời hạn sử dụng được quyết định bởi 
độ ẩm. Các thuốc thử cho phân tích Karl-Fischer nên 
được thay thế khi độ trôi cao hơn. Trong các điện cực, 
điện cực thủy tinh thường được sử dụng để chuẩn độ 
axit-bazơ. Một điện cực như thế này bao gồm một điện 
cực thủy tinh chỉ thị và điện cực tham chiếu bạc/ bạc 
clorua. Ngoài ra, các hệ thống tham chiếu khác như Iốt 
hoặc ion Iốt có thể được sử dụng. Điện cực thủy tinh đo 
chọn lọc các “proton” trong dung dịch. Trong các dung 
dịch hữu cơ, thủy tinh có điện trở thấp thường được sử 
dụng cũng như màng ngăn dạng nuối chuôi cho điện 
cực tham chiếu [5]. Điều này đảm bảo việc truyền tải 
đáp ứng được yêu cầu của phép đo.
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Điện cực bạc được sử dụng làm điện cực chỉ thị và một 
điện cực tham chiếu Ag/AgCl được đưa vào trong thân 
của điện cực kết hợp. Điện cực chỉ thị bạc có thể được 
phủ bằng AgCl. Điện cực bạc được sulfua hóa đối với một 
số ứng dụng. Lớp phủ sulfide đặc biệt bền. Trong một số 
trường hợp, một điện cực thủy tinh cũng có thể được sử 
dụng làm điện cực tham chiếu. Lợi thế của nó là dễ dàng 
xử lý hơn.
Công thức xác định hàm lượng:
 

 (Điểm cân bằng - Giá trị mù) * Độ chuẩn * Trọng lượng mol* Nồng độ chất chuẩn độ * 100

1000 * Khối lượng [g]

Điểm cân bằng EQ [ml] Điểm tương đương của thuốc thử

Giá trị mù [ml] Lượng tiêu thụ có thể của một giá 
trị mù được chuẩn độ trong ml,
nếu không thì “0” 

Độ chuẩn (Giá trị danh nghĩa / giá trị thực 
tế) của vị trí độ chuẩn riêng biệt

Giá trị thường ở khoảng 1.000

Trọng lượng mol [g/mol] ví dụ: 35,45 cho clorua

Nồng độ chất chuẩn độ [mol/l] ví dụ: 0,1 mol/l

100 Chuyển đổi sang %

1000 Chuyển đổi g -> mg

Trọng lượng [g] Tính theo gam

 
 Ví dụ: Hàm lượng [%] của Clorua trong dung dịch:

% =

Chloride [%] =

Công thức xác định độ chuẩn

                                                     1000 * Khối lượng [g]

                           (Điểm cân bằng [ml]) * Nồng độ chất chuẩn độ * Trọng lượng mol
Độ chuẩn =

Độ chuẩn =

EQ * 0.998 * 35.45 * 0.1 * 100
1000 * 3.1235

Thí dụ: Độ chuẩn AgNO3 [0,1 mol / l] , Độ chuẩn Clorua :

 1000 * 0.0584

EQ * 0.1 * 58.443

    
Chất điện giải phải được đổ vào điện cực tham chiếu và 
màng ngăn (dạng nuối chuôi) có thể được gắn vào. Tuy 
nhiên, các giá trị pH phải bất biến trong quá trình chuẩn độ 
với các điện cực này. Tùy thuộc vào việc chuyển đổi, các 
đường chuẩn độ như vậy không chạy tăng dần như thường 
lệ, mà giảm dần.

Các tham số chuẩn độ thích hợp được cấu hình sẵn trong 
máy chuẩn độ và có thể được điều chỉnh một cách đơn giản 
cho các mẫu nhất định. Nhiều phép chuẩn độ pH được thực 
hiện như là chuẩn độ điểm cuối. Điểm cuối được cố định 
trên giá trị pH, nơi mà chất chỉ thị thay đổi màu sắc đối với 
chuẩn độ thủ công. Điểm cuối điển hình bao gồm ví dụ như 
pH 8,2 (thay đổi của phenolphthalein), pH 4,3 (thay đổi từ 
methyl đỏ hoặc methyl màu cam) và pH 7,0 (thay đổi từ đỏ 
trung tính). Điều này cũng đảm bảo tính so sánh tốt giữa 
các chuẩn độ điện thế hiện đại và các kết quả chuẩn độ thủ 
công trước đó.

Tính năng
Loại I

Xác định
hàm lượng

Loại II
Kiểm tra 
giới hạn

Loại II
Định lượng

Loại III
Định 

lượng

Độ chính xác + - + +

Độ đúng + (+) + +

Giới hạn phát 
hiện - + - +

Giới hạn xác 
định - - + +

Tính chọn lọc + + + +

Khu vực + (+) + +

Tính tuyến 
tính + - + +

Quy định USP XXII dành cho thẩm định:  

Loại I: Các thành phần chính

Loại II: Các sản phẩm phụ 

Loại III: Các thông số về hoạt động (sự giải phóng 
thuốc)

Bảng 6: Sơ đồ thẩm định tính năng

Hình 5: Công thức mẫu để xác định hàm lượng và độ 
chuẩn.
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Nếu tính so sánh không quan trọng, phép chuẩn độ thường 
được thực hiện năng động với một hoặc nhiều điểm tương 
đương. Ở đây, chỉ có sự thay đổi điện thế là quan trọng. Các 
thông số động xác định bước nhảy trong quá trình chuẩn độ 
phụ thuộc vào sự tăng lên của đường chuẩn độ. Ở đây, 
phần dốc của đường cong có các bước chuẩn độ nhỏ và 
phần bằng phẳng của đường cong có các bước chuẩn độ 
lớn. Các thông số “vừa” thường mang lại các đường cong 
hợp lý. Nếu bước nhảy quá lớn trong phần dốc, khả năng 
hòa tan sẽ giảm; nếu khoảng cách bước là quá nhỏ, đường 
cong trở nên “không đều”.  Điều này có thể dễ dàng nhận ra 
từ dẫn xuất đầu tiên, sau đó thường xuất hiện một số “đỉnh” 
(xem hình 8). Điều này thường dẫn đến đánh giá sai và do 
đó kết quả dao động. Tốc độ chuẩn độ cũng được xác định 
bởi các thông số độ trôi. Chúng xác định tiêu chuẩn độ trôi 
(mV / phút) và được sử dụng để chấp nhận tín hiệu ổn định 
từ điện cực. Tiêu chuẩn độ trôi hợp lý phụ thuộc vào ứng 
dụng và nằm trong khoảng từ 10 đến 50 mV / phút.

Sau khi chuẩn độ, đường chuẩn độ được tạo ra và máy 
chuẩn độ - hoặc người sử dụng trong trường hợp chuẩn độ 
thủ công - tính kết quả dựa trên một công thức đã xác định. 
Điều này luôn dựa trên quy tắc tam suất. Chỉ cần thiết có hai 
công thức khác nhau sau: Một cho việc xác định độ chuẩn 
(ở đây, trọng lượng nằm ở tử số) cũng như công thức để 
xác định hàm lượng (trọng lượng nằm ở mẫu số). Các công 
thức được thể hiện trong hình 5.

Thẩm định kết quả chuẩn độ
Các phương pháp phân tích đòi hỏi rằng các kết quả phải 
được xem xét, hoặc phải sẽ được “thẩm định” [6]. Quá trình 
này là như nhau cho tất cả các phương pháp phân tích. 
Hình 6 cho thấy các yếu tố thẩm định theo Dược điển Mỹ 
(USP).

Hai tính năng quan trọng nhất trong đảm bảo chất lượng là 
tính chính xác và tính tuyến tính. Hình 7 thể hiện phép thử 
tính tuyến tính của thuốc thử Karl-Fischer với vật liệu tham 
chiếu được chứng nhận. Giá trị trung bình được chấp nhận 
trong phạm vi ngắn (ví dụ 4,5 đến 5,5) được xác định.

Đường thẳng cân bằng phải chạy qua điểm zero với dung 
sai là một giọt (= 0,05 ml) và độ tin cậy (hoặc hệ số tương 
quan) phải tốt hơn 0,99. Tất cả các yêu cầu này được đáp 
ứng trong ví dụ được trình bày.

Việc kiểm tra tính tuyến tính này chỉ có thể thực hiện 
được nếu các thể tích khác nhau được sử dụng thay 
vì chỉ cùng một thể tích tiêu chuẩn hoặc thể tích mẫu. 
Trong ví dụ này, ba giá trị từ 1 g đến 2 g được cân 
chính xác đến bốn chữ số thập phân sau dấu phẩy. 
Bằng cách này, các yếu tố thẩm định quan trọng nhất 
có thể được giám sát một cách dễ dàng và không cần 
nhiều nỗ lực với vị trí độ chuẩn sẵn có hoặc trong khi 
chuẩn độ thử.

Hình 7: Kiểm tra tuyến tính 
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Chất lượng của một chuẩn độ đơn cũng có thể được đánh 
giá.. Đường chuẩn phải mịn và dẫn xuất đầu tiên phải tạo 
ra một đỉnh rõ ràng để tính toán điểm tương đương. Hình 8 
cho thấy một bước nhảy đánh giá một cách dễ dàng với dẫn 
xuất đầu tiên rõ ràng ở

 

1.2 3.75 4.375 5.01.4
Hình dạng của sự dẫn xuất là OK Hình dạng thu được của dẫn xuất đầu tiên không 

phải là OK; Đỉnh sai có thể được đánh giá.

Hình 8 Hình dạng của sự dẫn xuất đầu tiên. 

Tóm lược
Bài báo này cung cấp một cái nhìn khái quát về các vấn đề 
cơ bản của chuẩn độ, các phương pháp khác nhau và mô 
tả việc thực hiện chuẩn độ. Ngoài thông tin tổng quan, có 
một số lời khuyên thực tế về việc làm thế nào để làm cho 
chuẩn độ chính xác và an toàn hơn. Rõ ràng rằng chuẩn độ 
vẫn là một phương pháp được sử dụng rộng rãi cho đến 
ngày nay để đo hàm lượng trong phân tích hóa học, bạn 
không thể tưởng tượng được ngành

công nghiệp này sẽ ra sao nếu thiếu chúng. Phép 
chuẩn độ có thể được học một cách nhanh chóng và 
được thực hiện với những cách thức đơn giản nhất. 
Dựa trên tính mạnh mẽ và tính chính xác rất cao, nó 
được sử dụng trong mọi phòng thí nghiệm và là một 
phần của nhiều quy định tiêu chuẩn.
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