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AMAÇ Asit karı�ımlarının potansiyometrik yöntemle titrasyonunun yapılması, e�de�erlik 

noktasının hesaplanarak örnek miktarının bulunması. 

 

TEOR�K B�LG� Potansiyometri 
 Galvanik bir pil sisteminde iki elektrot arasındaki potansiyel farkını sıfır yada çok 

küçük akım altında saptamaya dayalı olarak yapılan ölçüm yöntemine 
potansiyometri denir. Potansiyelden gidilerek deri�im saptanması, eletrotlardan 
birinin potansiyelinin de�i�mez olmasıyla mümükündür. Potansiyeli de�i�mez olan 
elektroda kar�ıla�tırma elektrodu, potansiyeli de�i�en elektroda da göstergen 
elektrot denir. Göstergen elektrodun potansiyeline ba�lı olarak deri�im saptanabilir. 
Ayrıca titrasyonlarda indikatör gibi e�de�erlik noktasının saptanmasında 
kullanılabilir. Böyle ölçümlere potansiyometrik titrasyonlar denir.  

  
Potansiyometrik titrasyonlar kimyasal indikatör varlı�ından daha do�ru ve duyarlı 
tekrarlanabilir titrasyon sonu noktası saptanabilir.  
Ayrıca kimyasa indikatörlerle bulanık ve renkli çözeltilerde titrasyon sonu 
gözlenemedi�i halde potansiyometrik titrasyonlarda böyle bir sorun yoktur. 
Potansiyometrik titrasyonlarda titrannt hacmine kar�ı potansiyeldeki de�i�meler 
incelenir. E = f(V) e�rilerinden titrasyon sonu noktası bulunabilir.  
 
Titrasyon e�rileri logaritmik olup sigmoid e�rileridir. Bu e�rilerin birinci türevin 
maksimum ve ikinci türevin “0” oldu�u bir dönüm noktası vardır. Bu dönüm noktası 
simetrik tepkimelerin e�de�erlik noktasıdır.  
 
Potansiyometrik titrasyonlarda dönüm noktaları titrasyon e�rilerinden gidilerek, 
türev yöntemi , grafikle, hesaplama ile , ortası yarık cetvelle ve elektronik türev alma 
yöntemi ile hesap edilebilir. 
 
Potansiyometrik titrasyon e�rilerinden gidilerek zayıf asit yada zayıf bazların görsel 
asitlik ya da bazlık sabitleri tayin edilebilir. Kuramsal olarak e�ri üzerindeki herhangi 
bir noktadaki pH de�erinden gidilerek bu de�er bulunabilir. Daha pratik ve kolay 
olanı yarı titrasyon noktasından yararlanmaktır.  
cHA =cA- ve pH = pK’a Buna göre yarı titrasyon noktasındaki çözletinin pH’sı titre 
edilen zayıf asidin görsel asitlik de�i�mezinin eksi logaritmasına e�ittir.  
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  Potansiyometrik titrasyonlarda sigmoid e�rileri 

 

DENEY�N  

YAPILI�I Verilen örnek 100 ml ‘ye tamamlanır. “0” ml sarfiyat için pH ölçümü yapılır. 0,1 N 

NaOH titrantı ile 0,5 ml katımlarla ölçülen pH de�erleri yazılır. Sıçrama aralı�ında 

0,1 ml katımlarla tekrar titrasyon yapılarak e�de�erlik noktasının do�ru olarak tespit 

edilmesi sa�lanır. Sarfiyata kar�ı okunan potansiyel a�a�ıdaki gibi olur. 

 

 

 

  

 H3PO4 + NaOH → NaH2PO4 + H2O 

 HCl + NaOH → NaCl + H2O 

     

 Titrasyonda kullanılan NaOH ‘ın normalitesi 0,1N olarak verilmi�tir. 

 H3PO4 ‘ün tesir de�erli�i “3” dir. T.D H3PO4 = 3 

 H3PO4 ‘ün e�de�er gramı Meg ; 

  

  

 

  

 

  

  

SONUÇ H3PO4 çözeltisinin titrasyonunda ilk iki asitlik için belirgin sıçramalar elde edilmi�tir. 

Fakat üçüncü asitlik için nicel olarak titre edilemeyecek kadar zayıf oldu�undan 

üçüncü sırçama gözlemlenememi�tir.  

  

MA 98

T.D.1000 3.1000
Meg  = Meg  = 0,032 grMeg  = 

gH3PO4

Meg,H3PO4

 = NNaOH . VNaOH .Meg,H3PO4NNaOH . VNaOH ise, gH3PO4 =

(0,1).(10,7).(0,032)  = 0,034 g bulunur.gH3PO4  = 

pH

titrant hacmi

Sarf iyat 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6 6,5 7

pH 5,5 5,5 5,5 5,6 5,6 5,6 5,7 5,7 5,8 6 6,1 6,2 6,4 6,5 6,7 6,8 6,9 7 7 7,1 7,2 7,2 7,3 7,3 7,3 7,4 7,5

Sarf iyat 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 12 12,5 13 13,5 14

pH 7,7 7,7 7,8 7,9 8,1 8,3 8,3 8,3 8,4 8,6 8,8 8,9 8,9 9 9,1 9,1 9,2 9,2 9,3 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,7 9,7


