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GIÁO TRÌNH MÔN HỌC 

Tên môn học: HÓA PHÂN TÍCH 

Mã môn học: MH07 

Thời gian thực hiện: 90 giờ (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành: 58 giờ; Kiểm tra: 04 giờ) 

I.Vị trí, tính chất môn học 

 Vị trí: Môn học cơ sở. 

 Tính chất: Là môn học bắt buộc. 

II. Mục tiêu 

 Về kiến thức: Trình bày được các hiện tượng xảy ra và viết các phương trình 

phản ứng của cation và anion tác dụng với thuốc thử; Trình bày được các nguyên tắc, 

cách tiến hành, cách tính kết quả trong các phương pháp phân tích định lượng đã học; 

Trình bày được các nguyên lý, nguyên tắc của các dụng cụ và các bước tiến hành cùa 

các phương pháp phân tích dụng cụ cơ bản. 

 Về kỹ năng: Tiến hành xác định được các cation và các anion trong dung dịch 

muối vô cơ đúng quy trình. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện được tác phong thận trọng chính 

xác, trung thực trong hoạt động nghề nghiệp. 

III. Nội dung môn học 

Nội dung tổng quát và phân bố thời gian 

Số 

TT 
Tên chương, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra 

1 Bài 1: Đại cương về hoá học phân tích 2 2   

2 Bài 2: Xác định Cation nhóm I, II 3 3   

3 Bài 3: Xác định Cation nhóm III, IV 5 5   

4 Bài 4: Xác định Cation nhóm V và Anion 

nhóm I 
5 4  1 

5 Bài 5: Phương pháp phân tích thể tích 5 5   

6 Bài 6: Định lượng bằng PP acid - base 5 5   

7 Bài 7: Định lượng bằng  PP tạo tủa 5 4  1 

8 Bài 1: Hướng dẫn sử dụng dụng cụ thủy 

tinh 
2  2  

9 Bài 2: Tìm Cation nhóm IV, V 8  8  

10 Bài 3: Tìm Anion nhóm I 10  10  

11 Bài 4: Pha và định lượng dd NaOH 10  10  

12 Bài 5: Pha và định lượng dd KMnO4 10  10  

13 Bài 6: Pha và định lượng dd nước Oxy già 

3% 
10  10  



  

Số 

TT 
Tên chương, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra 

14 Bài 7: Pha và định lượng NaCl bằng pp 

Mohr 
10  8 2 

 Cộng 90 28 58 4 

IV. Điều kiện thực hiện môn học 

 Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng lý thuyết, thực hành. 

 Trang thiết bị máy móc: máy cassette, máy chiếu. 

 Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: giáo trình, CD, phấn, bảng, viết. 

 Các điều kiện khác: Mạng Internet. 

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá 

1. Nội dung 

 Về kiến thức: Trình bày được các hiện tượng xảy ra và viết các phương trình 

phản ứng của cation và anion tác dụng với thuốc thử; Trình bày được các nguyên tắc, 

cách tiến hành, cách tính kết quả trong các phương pháp phân tích định lượng đã học; 

Trình bày được các nguyên lý, nguyên tắc của các dụng cụ và các bước tiến hành cùa 

các phương pháp phân tích dụng cụ cơ bản. 

 Về kỹ năng: Tiến hành xác định được các cation và các anion trong dung dịch 

muối vô cơ đúng quy trình. 

 Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có thái độ tự giác trong học tập, chủ động 

tham gia hoạt động nhóm, lớp, tuân thủ quy định về thời gian của giảng viên. 

2. Phương pháp   

 Kiểm tra thường xuyên: 1 điểm kiểm tra hệ số 1. 

 Kiểm tra định kỳ: 1 điểm kiểm tra hệ số 2. 

 Thi kết thúc môn học: Bài thi viết, sử dụng câu hỏi thi truyền thống kết hợp câu 

hỏi trắc nghiệm. 

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học 

1. Phạm vi áp dụng môn học 

Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học 

 Đối với giáo viên, giảng viên: 

+ Sử dụng các trang thiết bị và hình ảnh để minh họa trực quan trong giờ học. 

+ Môn học đi sâu vào kỹ năng thực hành, tuy nhiên sau mỗi bài học học sinh 

cần có bài tập về nhà để vận dụng kiến thức vào thực tiễn. 

 Đối với người học: Người học cần chủ động nghiên cứu tài liệu, hoàn thành bài 

tập được giao và luyện tập ngoài giờ. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý 

Người dạy cần bám sát nội dung của chương trình chi tiết và thực tế tình hình 

diễn ra trong suốt quá trình giảng dạy để xác định những nội dung chính. 

4. Tài liệu tham khảo 

 Giáo trình của bộ môn Hóa Phân tích – kiểm nghiệm của Trường. 

 Giáo trình Phân tích – kiểm nghiệm – Khoa Dược– ĐHYD tp HCM năm 2007. 

 Dược Điển Việt Nam III-BYT, NXBYH, 2002.  
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BÀI 1. GIỚI THIỆU DỤNG CỤ TRONG  

HÓA PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG 

 

MỤC TIÊU HỌC TẬP 

1. Nhận biết các kí hiệu nguy hiểm trong PTN 

2. Biết mục đích sử dụng của từng thiết bị, dụng cụ trong PTN 

3. Sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ thường có trong PTN 

 

NỘI DUNG 

1. Một số dụng cụ, thiết bị và kỹ thuật thực nghiệm cơ bản trong phân tích hóa 

học 

1.1. Dụng cụ dùng trong phân tích trọng lượng 

    1.1.1. Cân 

 Các loại cân trong phòng thí nghiệm Hoá phân tích 

Cân kỹ thuật: Cân dùng cho các phép cân kém chính xác, có thể là cân sơ bộ vật cân 

trước khi cân phân tích; cân các hoá chất có hơi ẩm không cần sấy để sau đó xác định 

lại nồng độ dung dịch bằng các chất chuẩn; cân pha các dung dịch không cần chính xác 

nồng độ.v.v. Khả năng đọc kết quả của cân loại này là 0,01gam  hoặc 0,1g. 

Cân phân tích: Cân phân tích thường cân các vật cân có khối lượng lên tới 200 gam, 

có độ chính xác tới 10-4 -10-5 gam, gồm hai loại chính là cân cơ học và điện tử.    

Ngày nay, cân điện tử ra đời sử dụng kỹ thuật số và hiển thị bằng màn hình tinh thể 

lỏng, đã giảm được rất nhiều thao tác cho người phân tích.  

 

Hình 1: Cân kỹ thuật và cân phân tích điện tử hiện số 
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 * Quy tắc sử dụng cân phân tích  

  1.Trước khi cân phải kiểm tra độ thăng bằng của cân thông qua bọt nước của bộ 

phận điều chỉnh thăng bằng (bọt nước ở giữa vòng tròn giới hạn). 

  2. Khi cân, người ngồi trên ghế đối diện với cân, mọi thao tác phải nhẹ nhàng tránh 

va đập. 

 3. Nối đúng nguồn điện cho cân, bật công tắc nguồn, các đèn báo hiệu và màn hiển 

thị sáng, đợi cho đến khi ổn định, màn hiển thị chỉ “0,0000g” đối với cân điện tử và 

thang đo chỉ điểm “0” đối với cân cơ học. 

  Nhất thiết không xếp vật cân lên cân quá giới hạn tải trọng của nó, sự quá tải có 

thể gây nên những biến dạng hoặc gẫy đòn cân; đối với cân hiện số, hiện tượng trên 

làm cháy cuộn đây điện từ do không thể bù trừ được vật cân. 

  4. Đặt vật cân ở giữa đĩa cân để tránh dao động (đối với quang cân) (do khi đó xuất 

hiện lực ly tâm sẽ ảnh hưởng đến kết quả của phép cân). 

 5. Đóng kín tủ cân trước khi mở cân/ bật cân, chờ các con số hiển thị ổn định mới 

bắt đầu đọc giá trị trọng lượng. 

- Mỗi lần tiến hành phân tích hay các qua một số giai đoạn phân tích có liên quan với 

nhau chỉ nên tiến hành trên một cân và cân cùng những quả cân đã dùng. 

 - Trong bất kỳ trường hợp nào, không  đặt trực tiếp hoá chất cần cân lên đĩa cân.  

  6. Khi cân xong, phải khoá/ tắt cân (đưa cân về trạng thái không dao động), vệ sinh 

cân và khu vực cân sạch sẽ, đóng cửa tủ cân. 

Chú ý: Phải bảo vệ cân phân tích tránh bị ăn mòn, vệ sinh sạch sẽ cân và vị trí xung 

quan cân sau khi cân xong.  

-  Khi cân chất lỏng không ăn mòn, không bay hơi có thể cân trực tiếp bằng cách sử 

dụng lọ cân có nút đậy vừa khít. 

- Khi cân các chất lỏng bay hơi và có tính ăn mòn cao thì nó phải được đựng trong ống 

thủy tinh kín. Ống thủy tinh được làm nóng lên và đầu ống được nhúng vào mẫu, khi 

nguội, chất lỏng ngưng tụ trên ống. Ống thủy tinh sau đó được quay ngược trở lại và 

đầu ống được bịt kín bằng ngọn lửa nhỏ. Ống thủy tinh và chất lỏng chứa trong đó, 

cùng với phần thủy tinh bị tách ra nếu có trong quá trình bịt kín được làm nguội đến 

nhiệt độ phòng và cân. Ống thủy tinh sau đó được chuyển đến bình chứa yêu cầu và 

được làm vỡ để chất lỏng đi ra. Một thể tích hiệu chỉnh cho ống thủy tinh có thể là cần 

thiết nếu ống thủy tinh này có chia vạch đo thể tích. 
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1.1.2. Tủ sấy 

Tủ sấy là thiết bị được sử dụng rất rộng rãi trong các phòng thí nghiệm. Tủ sấy 

thường có nhiệt độ  nhỏ hơn 200oC, có tác dụng sau: 

- Dùng để làm khô các dụng cụ thuỷ tinh, 

- Loại nước hydrat hoá hoặc nước hút ẩm  của một số muối hoặc chất hút ẩm 

- Làm khô mẫu trước khi nung, làm khô một số loại mẫu phân tích. 

 Tuyệt đối cấm sấy các chất dễ cháy, nổ trong tủ sấy. 

1.1.3. Giấy lọc và kỹ thuật lọc kết tủa 

Giấy lọc là loại giấy đặc biệt có kích thước mao quản nhất định để chất lỏng có thể đi 

qua và có độ mịn thích hợp. Trong phân tích trọng lượng, người ta lọc kết tủa bằng giấy 

lọc không tàn/ tro. Giấy lọc không tàn là loại giấy khi đốt cháy, khối lượng còn lại từ 

0,00003-0,00008g tro tuỳ theo từng loại. Thực tế trọng lượng này không ảnh hưởng tới 

kết quả phân tích (độ chính xác của cân là 0,0001g) 

Có nhiều loại giấy lọc không tro (như giấy lọc băng xanh, băng trắng, băng vàng, 

bằng đỏ) được sử dụng cho mục đích lọc các loại kết tủa có kích thước khác nhau. Nhà 

sản xuất thường đánh dấu các loại giấy lọc theo mầu sắc của vở hộp đựng giấy lọc hoặc 

bằng băng dán trên hộp. 

Nhược điểm của giấy lọc là không có kích thước lỗ rõ ràng nên ngày nay nhiều phòng 

thí nghiệm đã sử dụng màng lọc polime có kích thước lỗ chính xác hơn. 

Ngoài ra, tùy mục đích lọc lấy kết tủa hay lọc bỏ kết tủa lấy nước lọc mà cần gấp giấy 

lọc theo các kiểu khác nhau. Chúng ta có thể gấp giấy lọc theo hai cách hoặc gấp giấy 

lọc dạng rãnh (hình 4a) hoặc dạng côn (hình 4b). Dạng rãnh sẽ cho phép chất lỏng đi 

qua giấy lọc nhanh chóng do có diện tích bề mặt lớn hơn khi gấp giấy lọc dạng hình côn. 

Tuy nhiên,  giấy lọc gấp dạng hình côn lại cho phép tách chất rắn dễ dàng hơn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(a) Gấp giấy lọc để lấy nước lọc (b) gấp giấy lọc để lấy kết tủa 

Hình 4. Giấy lọc được gấp dạng rãnh (a) và dạng côn (b) 
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(a) (b) (c) (d) 

    

(e) (f) (g) (h) 

  

  

(i) (k) (l) (m) 

Hình 5. Cách gấp giấy lọc dạng rãnh 

Cách gấp giấy lọc: 

Hình 5 chỉ ra các bước gấp giấy lọc dạng rãnh. Đầu tiên ta gấp hình tròn thành một 

nửa (a), rồi một phần tư (b, c). Cẩn thận với các nếp gấp, không miết quá mạnh vào các 

rãnh bởi sẽ làm giấy lọc có thể bị rách sau đó. Tiếp tục các nếp gấp để tăng số rãnh của 

giấy lọc (d-h). Chúng ta thấy giấy lọc được gấp như hình cái quạt giấy (i). Cuối cùng ta 

mở chiếc quạt giấy ra và sẽ có giấy lọc dạng rãnh (m). 

Đối với cách gấp giấy lọc dạng côn, đầu tiên ta cũng gấp thành một nửa, rồi thành 

một phần tư như với giấy lọc dạng rãnh. Bây giờ giấy lọc của chúng ta đã được gấp lại 

thành bốn lớp, mở nó thành dạng hình côn (giống như chiếc nón vậy) và điều chỉnh sau 

cho thật vừa khít khi đặt vào phễu.  

 



                                                                                                                                               

 

 5 

1.2. Dụng cụ đo thể tích và cách sử dụng 

1.2.1. Các loại dụng cụ đựng, đong, đo thể tích dung dịch 

Có rất nhiều loại dụng cụ thủy tinh dùng trong phòng thí nghiệm phân tích phục 

vụ các mục đích khác nhau. Có loại chỉ dùng để đựng và bảo quản như chai, lọ, bình…; 

có loại dùng để đun nóng như cốc có mỏ, bình nón (hay bình tam giác) chịu nhiệt hoặc 

dùng để lấy thể tích không cần chính xác như cốc, ống đong, bình nón... Còn các dụng 

cụ thủy tinh dùng để đo thể tích là các dụng cụ dùng để lấy thể tích chính xác dung dịch 

như gồm bình định mức, pipet vạch hoạc pipet bầu, buret…. Tùy theo mục đích sử dụng 

mà dùng các loại dụng cụ đo thể tích khác nhau. Thí dụ, để lấy chính xác thể tích dung 

dịch chuẩn gốc, nhất thiết phải dùng pipet bầu, hoặc micropipet, nếu không cần thật 

chính xác có thể dùng pipet chia vạch. Dụng cụ để chuẩn độ là buret, nếu có nhiều phép 

chuẩn độ, sử dụng buret tự động sẽ thuận lợi hơn. Bình định mức là dụng cụ để pha dung 

dịch gốc có nồng độ chính xác, nó còn được sử dụng để pha các dung dịch mẫu phân 

tích v.v. Để lấy các dung dịch đệm, pha chế các dung dịch có nồng không cần chính xác 

sử dụng ống đong thuận lợi hơn. 

 

 

Hình 6:  Các dụng cụ đo thể tích trong phân tích thể tích 
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1.2.2. Cách sử dụng một số dụng cụ cơ bản trong chuẩn độ  

 * Bình định mức: được dùng để pha chế các dung dịch có nồng độ xác định bằng cách 

thêm nước cất đến vạch mức. Khi định mức, tránh tiếp xúc bằng tay vào bầu bình vì 

nhiệt sẽ truyền từ tay vào thành bình làm thay đổi dung tích bình. Khi làm đầy bình định 

mức cần đặt bình ở vị trí bằng phẳng và được chiếu sáng rõ sao cho mặt cong phía dưới 

của dung dịch chạm vào vạch chia.  

* Pipet: dùng để lấy chính xác thể tích dung dịch. Khi lấy dung dịch bằng pipet, tay cầm 

đầu trên của pipet bằng ngón cái và ngón giữa của tay thuận rồi nhúng đầu dưới của 

pipet vào dung dịch (gần đáy bình). Tay kia cầm quả bóp cao su, bóp lại rồi đưa vào đầu 

trên của pipet để hút dung dịch vào pipet đến khi dung dịch trong pipet cao hơn vạch 

mức 2-3 cm. Dùng ngón tay trỏ bịt nhanh đầu trên của pipet lại để chất lỏng không chảy 

khỏi pipet. Dùng tay không thuận nâng bình đựng dung dịch lên, điều chỉnh nhẹ ngón 

tay trỏ để chất lỏng chảy từ từ ra khỏi pipet cho đến khi mặt cong phía dưới của chất 

lỏng trùng với vạch của pipet thì dùng ngón tay trỏ bịt chặt đầu trên của pipet là và 

chuyển pipet có chứa một thể tích chính xác chất lỏng sang bình chuẩn độ. Khi lấy dung 

dịch và khi cho chất lỏng chảy khỏi pipet cần giữ cho pipet ở vị trí thẳng đứng. Khi chất 

lỏng chảy xong cần chạm nhẹ pipet vào phần bình không có dung dịch (hình 8) nhưng 

tuyệt đối không thổi giọt dung dịch còn lại trong pipet (nếu thành pipet có chú thích là 

loại TD). 

  

a- Hút dung dịch lên 

b- điều chỉnh mức chất lỏng trong 

pipet 

Hình 8: Cách sử dụng pipet 

a- buret 

b- thao tác khi chuẩn độ 

 

 Hình 9: Cách sử dụng buret 
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*Buret: Khi làm việc với buret cần kiểm tra cầu khóa buret có đảm bảo kín và trơn. Kẹp 

buret vào giá buret ở vị trí thẳng đứng. Trước mỗi lần chuẩn độ cần tráng buret bằng 

chính dung dịch sẽ đựng trong buret và phải đổ dung dịch vào buret tới vạch “0” phía 

trên và chú ý làm đầy cả phần cuối và cả khóa buret. Khi đọc thể tích buret, mắt phải để 

ở vị trí ngang mặt cong phía dưới dung dịch trong suốt hoặc phần trên mặt lồi với dung 

dịch không màu. Khi tiến hành chuẩn độ phải để cho dung dịch chảy khỏi buret từ từ để 

tất cả chất lỏng chảy ra hết khỏi buret và sau 30s kể từ khi khóa dung dịch mới đọc kết 

qủa. Cuối quá trình chuẩn độ phải nhỏ từng giọt dung dịch và làm vài lần để lấy giá trị 

trung bình. Phép chuẩn độ được coi là kết thúc khi hiệu thể tích giữa các lần chuẩn độ 

song song không quá  0,1 ml. 

    

(a) nạp dung dịch 

vào buret 

(b) Kiểm tra xem có 

còn bọt khí ở khóa 

van không 

(c) rửa đầu buret 

bằng nước cất 

(d) làm sạch và 

khô buret trước khi 

chuẩn độ 

Hình 10. Các thao tác với buret trước khi chuẩn độ 

* Bình nón và cách lấy dung dịch để chuẩn độ:  (chỉ dùng nước cất để tráng, không được 

dùng dung dịch cần lấy để tráng bình nón).  

Chúng ta sử dụng pipet theo hình 11. 
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(a) tráng pipet 

bằng chính dung 

dịch cần lấy 

(b) lau phía ngoài 

pipet bằng giấy 

thấm 

(c) Để pipet thẳng 

đứng và nghiêng 

bình nón để dung 

dịch chảy vào 

(d) Tia nước cất 

xung quang bình 

nón để đảm bảo tất 

cả thể tích chính 

xác dung dịch đã 

lấy được phản ứng 

với chất chuẩn 

Hình 11. Các thao tác lấy dung dịch vào bình nón bằng pipet 

 Cách tiến hành chuẩn độ: 

- Tay không thuận cầm khóa van (hình 12a) 

- Tay thuận cầm bình nón (hình 12b) 

- Chuẩn độ với tốc độ nhanh trước điểm tương đương một vài ml 

- Để đầu buret chạm vào bình nón (hình 12c) 

- Tia nước cất xung quanh để dung dịch của chất chuẩn nếu có bám trên thành của 

bình nón sẽ được đi xuống (hình 12d) 

- Khi gần đến điểm tương đương chuẩn với tốc độ chậm 

- Dấu hiệu kết thúc chuẩn độ là khi dung dịch vừa chuyển từ mầu A sang màu B 

    

(a) (b) (c) (d) 

Hình 12. Các thao tác trong quá trình chuẩn độ 
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CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ 

1. Để bảo đảm an toàn trong PTN phải tuân theo những chỉ dẫn gì? 

2. Kể tên các dụng cụ thường gặp trong Hóa phân tích định lượng? 

3. Trình bày các bước sử dụng pipet, buret, cân phân tích? 
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BÀI 2. PHA VÀ XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ  DUNG DỊCH NaOH 

  

MỤC TIÊU  

1. Trình bày được các nguyên tắc và phản ứng định lượng NaOH 

2. Tính được khối lượng NaOH để pha và pha được 100ml dung dịch NaOH 0,1N 

3. Xác định được nồng độ dung dịch NaOH 0,1N 

 

NỘI DUNG 

1. DỤNG CỤ, HÓA CHẤT 

- Cân phân tích, Cân kĩ thuật 

- Buret 

- Pipet chính xác dung tích 100ml 

- Bình nón dung tích 100ml 

- Cốc có mỏ, Phễu thủy tinh, Đũa thủy tinh 

- Cốc có chân dung tích 100ml 

-  Dung dịch HCl   

-  Chất chỉ thị metyl da cam và phenolphtalein   

2. PHA DUNG DỊCH NaOH 0,1N 

- NaOH có M=40 thường ở dạng cục hay thỏi hình trụ màu trắng dễ hút ẩm. 

- Ở thể rắn, NaOH rất dễ hút  ẩm trong không  khí, dung dịch NaOH hấp thụ CO2 trong 

không khí tạo thành Na2CO3. Bởi vậy không thể pha dung dịch NaOH có nồng độ chính 

xác định trước theo lượng cân. Hơn nữa sau khi đã pha chế và xác định nồng độ trong 

từng thời gian bảo quản, trước khi dùng người ta phải xác định lại nồng độ của nó.  

- Lượng NaOH cần thiết để pha 100ml dung dịch NaOH có nồng độ xấp xỉ 0,1N được 

tính như sau: 

+ Tính đương lượng gam của NaOH: E=M/n=40/1=40 

+ Số gam NaOH cần cân là m=NxExV/1000= 0,1x40x100/1000=0,4g 

Tiến hành pha dung dịch NaOH 0,1N: 

- Cho vào cốc có chân khoảng 30 – 50ml  nước cất 

- Cân vào cốc có mỏ khô khoảng 0,45 – 0,5g NaOH trên cân kĩ thuật. Thêm khoảng 5ml 

nước cất, lắc nhẹ trong 5 -10 giây và gạn bỏ ngay phần nước. 
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- Thêm khoảng 30ml nước và hòa tan NaOH. Chuyển toàn bộ dung dịch này sang cốc 

có chân. Tráng cốc có mỏ 4 -4 lần, mỗi lần khoảng 10 – 15ml. Tập trung nước tráng vào 

cốc có chân. 

- Thêm nước vừa đủ 100ml. Khấy đều cho đồng nhất. 

3. ĐỊNH LƯỢNG NaOH 

Dùng dung dịch HCl đã biết nồng độ  chính xác làm dung dịch chuẩn để xác định nồng 

độ dung dịch NaOH theo phản ứng:  

                 NaOH  +  HCl   =   NaCl  +  H2O  

Đây là trường hợp định lượng một bazơ mạnh bằng một axit mạnh, có thể dùng metyl 

đỏ, metyl da cam hay phenolphtalein làm chất chỉ thị.  

3.1. Cách tiến hành   

- Nạp dung dịch HCl đã biết chính xác nồng độ vào buret.  

- Dùng pipet lấy chính xác 10,00ml dung dịch NaOH cho vào bình nón 100ml, thêm 2-

3 giọt chất chỉ thị metyl da cam rồi định phân bằng dung dịch HCl cho đến khi dung 

dịch vừa chuyển từ mầu vàng sang mầu da cam. Ngưng chuẩn độ. Ghi thể tích dung 

dịch HCl đã dùng.  

 - Lại lấy chính xác 10,00ml dung dịch NaOH cho vào bình nón sạch, thêm 7 - 8 giọt  

chất chỉ thị phenolphtalein rồi tiến hành chuẩn độ bằng dung dịch HCl cho tới khi toàn 

bộ dung dịch chuyển từ màu hồng sang không màu thì dừng quá trình chuẩn độ. Ghi thể 

tích HCl tiêu tốn.  

 - So sánh thể tích HCl tiêu tốn trong quá trình chuẩn độ với 2 chất chỉ thị ở trên. Nhận 

xét kết quả thu được.   

3.2. Tính kết quả 

Nồng độ đương lượng của dung dịch NaOH được tính theo công thức sau: 

NNaOH =VHCl x NHCl / VNaOH 

Câu hỏi và bài tập  

1) Tại sao khi dùng metyl đỏ và phenolphtalein làm chất chỉ thị trong trường hợp định 

phân dung dịch NaOH bằng dung dịch HCl thì kết quả khác nhau?   

2) Cho 9,777g axit nitric đậm đặc vào nước pha loãng thành 1lít. Để định phân 25ml 

dung dịch NaOH 0,1040N cần 25,45ml dung dịch HNO3 vừa pha trên. Tính nồng độ  

phần trăm của dung dịch HNO3 đậm đặc.  (ĐS: 65,85%)  

3) Tính số gam H3PO4 có trong dung dịch, nếu khi định phân dung dịch đó bằng dung 

dịch NaOH 0,2000N dùng phenolphtalein làm chất chỉ thị thì tốn hết 25,50ml dung dịch 

NaOH. (ĐS: 0,2499g)   
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BÀI 3. PHA VÀ ĐỊNH LƯỢNG DUNG DỊCH HCl 

 

MỤC TIÊU 

1. Trình bày được nguyên tắc và phản ứng định lượng HCl 

2. Tính được thể tích dung dịch HCl đặc để pha và pha được dung dịch HCl 0,1N 

3. Xác định được nồng độ dung dịch HCl 0,1N 

 

NỘI DUNG 

1. DỤNG CỤ - HÓA CHẤT 

- Chất gốc Na2CO3 

- Dung dịch HCl đậm đặc 

- Dung dịch chỉ thị methyl da cam 

- Các dụng cụ cần thiết cho phân tích thể tích 

2. PHA DUNG DỊCH HCl 0,1N 

- Acid hydrochloric có khối lượng phân tử là 36,46 

- HCl đậm đặc là chất lỏng trong, không màu, bốc khói, có tỷ trọng ở 20 độ C khoảng 

1,18, nồng độ HCl từ 35 – 38% (kl/kl) ứng với nồng độ đương lượng khoảng 10 – 12N 

- HCl đặc dễ bay hơi, thường không đạt tiêu chuẩn chất gốc nên khi pha dung dịch HCl 

0,1N từ dung dịch HCl đậm đặc ta chỉ có thể pha gần đúng. Nồng độ dung dịch sau pha 

sẽ được xác định lại bằng 1 dung dịch khác. 

- Vì dung dịch HCl đặc là chất lỏng bốc khói nên ta tính thể tích dung dịch cần lấy thay 

cho khối lượng. Giả sử để pha 100ml dung dịch HCl có nồng độ xấp xỉ 0,1N ta tính như 

sau: 

+ EHCl = M/n = 36,46/1=36,46 

+ Số gam HCl nguyên chất có trong 100ml dung dịch HCl 0,1N là  

m = N.E.V/1000 = 0,1x36,46x100/1000 = 0,3646g 

+ Do đó thể tích dung dịch HCl đặc cần lấy 

VHCl đặc = m x100 / (dxC) = 0,3646x100/(1,18x38) = 0,81ml 

Cách tiến hành: 

- Cho vào ly có chân khoảng 30 – 50ml nước cất 

- Dùng pipet chia vạch cho khoảng 80ml dung dịch HCl (không được hút bằng 

miệng) vào ly có chân. Thao tác này được thực hiện trong tủ hút. 
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- Dùng đũa thủy tinh khuấy đều 

- Thêm nước cất vừa đủ 100ml. Khuấy đều 

3. NGUYÊN TẮC ĐỊNH LƯỢNG HCl 

HCl là một acid mạnh, có thể dùng chất gốc là Na2CO3 để xác định nồng độ của nó. 

Điểm tương đương được xác định dựa vào sự chuyển màu của dung dịch có cho thêm 

chỉ thị màu thích hợp do có sự thay đổi đột ngột pH của dung dịch 

Phương trình phản ứng định lượng 

 

Phản ứng 1, pH tương đương là 8,4 nằm ở vùng base do đó có thể dùng phenolphtalein. 

Phản ứng 2, pH tương đương là 3,8 nằm ở vùng acid do đó có thể dùng methyl da cam. 

Nếu chỉ dùng chỉ thị phenolphtalein thì mới chuẩn độ được ½ lượng Na2CO3 còn nếu 

dùng chỉ thị methyl da cam thì sẽ chuẩn độ được toàn bộ lượng Na2CO3 

4. ĐỊNH LƯỢNG DUNG DỊCH HCl 0,1N 

Dùng chất gốc là Na2CO3 để định lượng HCl  

4.1. Pha dung dịch gốc natri carbonat 0,1N 

- Na2CO3 khan được dùng làm chất gốc, trước khi dùng cần sấy ở nhiệt độ khoảng 200 

độ C trong 2 giờ để loại hết nước. 

- Đương lượng gam của Na2CO3 là 52,997 

- Lượng Na2CO3 cân thiết để pha 100ml dung dịch Na2CO3 có nồng độ chính xác 0,1N 

là 

m = N.E.V/1000 = 0,1x52,997x100/1000 = 0,523g 

+ Cân chính xác khoảng 0,53g chất chuẩn gốc Na2CO3 trên cân phân tích cho vào bình 

định mức dung tích 100ml pha phễu. 

+ Tráng phễu nhiều lần bằng nước cất (khoảng 50ml). Bỏ phễu ra. 

+ Lắc nhẹ để hòa tan hoàn toàn Na2CO3 

+ Thêm nước vừa đủ đến vạch. Lắc đều. 

4.2. Tiến hành định lượng 

- Dùng pipet chính xác lấy 10ml dung dịch Na2CO3 cho vào bình nón sạch. Thêm khoảng 

2 giọt chỉ thị methyl da cam. 

- Tráng Buret bằng khoảng 10-15ml dung dịch HCl (2 lần). Cho đầy dung dịch HCl 

0,1N lên trên buret và điều chỉnh khóa buret được dung dịch đến vạch số 0. 
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Bố trí thí nghiệm như hình 

 

- Tiến hành chuẩn độ: nhỏ từ từ từng giọt HCl xuống bình nón chứa Na2CO3. Vừa cho 

vừa lắc đều. Chuẩn độ tới khi dung dịch ở bình nón chuyển sang hồng da cam. Ghi thê 

tích dung dịch HCl 0,1N đã dùng. 

4.3. Tính toán kết quả 

Nồng độ đương lượng của dung dịch HCl           NHCl = NNa2CO3 .VNa2CO3 /VHCl 

 

Câu hỏi 

1. Tính lượng dung dịch HCl đậm đặc để pha và pha đúng kĩ thuật 100ml dung dịch 

HCl 0,1N 

2. Trình bày nguyên tắc định lượng HCl bằng Na2CO3 

3. Pha 100ml dung dịch gốc Na2CO3 0,1N. Tính nồng độ dung dịch Na2CO3 pha 

được 
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BÀI 4. PHA VÀ XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ  DUNG DỊCH KMnO4 

 

MỤC TIÊU 

1. Trình bày được nguyên tắc và phản ứng định lượng KMnO4 

2. Tính được khối lượng KMnO4 cân để pha được 100 ml dung dịch KMnO4 0,1N 

3. Xác định được nồng độ dung dịch HCl 0,1N 

 

NỘI DUNG 

1.  DỤNG CỤ - HÓA CHẤT 

-  Dung dịch KMnO4 cần chuẩn độ  

-  Tinh thể H2C2O4.2H2O tinh khiết phân tích  

-  Dung dịch H2SO4 6N  

-  Các dụng cụ cần thiết cho phân tích thể tích.  

2. PHA DUNG DỊCH KMnO4 

- KMnO4 có khối lượng phân tử là 158,05 

- KMnO4 là chất rắn, tinh thể mầu tím đen và thường có tạp chất, nhất là MnO2, ngoài 

ra vì là chất oxi hóa rất mạnh nên khi hòa tan vào nước KMnO4 bị phân hủy bởi các chất 

khử có trong đó như NH3, các chất hữu cơ, bụi v.v... vì vậy sau khi pha chế xong, nồng 

độ dung dịch giảm dần, phải sau 7-10 ngày nồng độ  mới ổn định.  

- Do đó không thể (và cũng không cần thiết) pha dung dịch chuẩn KMnO4 bằng cách 

lấy lượng cân thật chính xác, mà sau khi pha để 7-10 ngày rồi xác định lại nồng độ của 

dung dịch. (Nếu đun sôi dung dịch KMnO4, quá trình oxi hóa xảy ra nhanh, sau vài giờ 

có thể lọc bỏ kết tủa và được dung dịch KMnO4 có nồng độ ổn định)  

- Phải bảo quản dung dịch KMnO4 trong tối hoặc trong chai mầu thẫm để tránh phản 

ứng xảy ra khi bị ánh sáng kích thích:  

                      KMnO4  +  H2O  =  MnO2↓  +  KOH  +  O2↑   

Cách tiến hành: 

- Tính toán hóa chất cần lấy: 

Lượng KMnO4 cần thiết để pha 100ml dung dịch KMnO4 có nồng độ xấp xỉ 0,1N 

được tính như sau: 

+ E KMnO4 = M/= 158,05/5 = 31,61 

+ Số gam KMnO4 cần cân là m=N.E.V/1000=0,1x31,61x100/1000 = 0,3161g 
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- Tiến hành pha: 

+ Cân vào cốc có mỏ khô khoảng 0,32g KMnO4 trên cân kĩ thuật. 

+ Thêm khoảng 20ml nước cất vào cốc KMnO4 

+ Vừa đun nóng vừa khuấy trong khoảng 5 phút. Để nguội. Gạn phần dung dịch phía 

trên vào cốc có chân 

+ Lặp lại động tác hòa tan như trên 2 – 3 lần nữa. Tập trung dịch vào cốc có chân 

+ Thêm nước cất vào cốc có chân vừa đủ 100ml. Khuấy đều. 

2. XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ KMnO4 

2.1. Cơ sở của phương pháp Permanganat  

KMnO4 là chất oxi hóa mạnh, thường được dùng để xác định nhiều loại chất khử khác 

nhau.  

Phản ứng oxi hóa của KMnO4 có thể tiến hành trong môi trường axit hay môi trường 

kiềm, nhưng phản ứng trong môi trường axit hay được dùng hơn.  

Trong môi trường axit, MnO4
-  khi bị khử chuyển thành ion Mn2+  

MnO4
- + 5e +8H+  Mn2+ + 4H2O 

(tím)   (không màu) 

Nếu lượng axit không đủ thì chỉ xẩy ra phản ứng (trong môi trường axit hoặc kiềm 

cũng vậy).  

                  MnO4
- +  4 H+  +  3e    =      MnO2  +  2H2O  

Khi tăng nồng độ  ion H+, phản ứng tiếp tục:  

                  MnO2  +  4 H+ +  2e      =       Mn2+ +  2H2O  

Khi dùng dung dịch KMnO4 để chuẩn độ, sau điểm tương đương (dư KMnO4) dung 

dịch có màu hồng tím, nên không cần dùng chất chỉ thị.  

2.2. Cách xác định nồng độ dung dịch KMnO4 

Có thể dùng H2C2O4.2H2O, Na2C2O4, As2O3, K4[Fe(CN)6].3H2O v.v...  để xác  định 

nồng độ dung dịch KMnO4, nhưng hay dùng nhất là H2C2O4.2H2O và Na2C2O4 vì là 

những chất có công thức xác định, dễ tinh chế.  

Dưới đây là cách xác định nồng độ  dung dịch KMnO4 bằng H2C2O4.2H2O  

2.2.1. Cơ sở của phương pháp   
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Trong môi trường axit, KMnO4 oxy hóa H2C2O4 theo phản ứng:   

5H2C2O4 + 2KMnO4 + 3H2SO4 = 2MnSO4 + 10CO2 + K2SO4 + 8H2O 

2    Mn7+ + 5e = Mn2+ 

5    C2O4
2- - 2e = 2CO2 

- Tại điểm tương đương, 1 giọt dd kali permanganat thừa sẽ cho dd có màu hồng nhạt, 

không mất sau khoảng 30 giây.  

- Phản ứng tiến hành trong môi trường H2SO4 

- Lúc đầu phản ứng xảy ra chậm nên để tăng tốc độ phản ứng, trước khi chuẩn độ cần 

đun nóng dung dịch H2C2O4 (không đun sôi để tránh H2C2O4 bị phân hủy).  

2.2.2. Cách tiến hành  

+ Pha chế dung dịch H2C2O4 0,05N  

Cân một lượng H2C2O4.2H2O 0,05N cần thiết, ví dụ để pha 200,0ml thì lấy:   

0,05 x 63,03 x 0,2  =  0,6303g 

Cho vào cốc có mỏ sạch, thêm nước cất, đun nhẹ cho đến khi tan hết. Chuyển vào 

bình định mức 200ml (tráng cốc nhiều lần bằng nước cất và đổ tất cả vào bình định 

mức), để nguội, thêm nước cất đến vạch, xáo trộn đều dung dịch.  

Tính và ghi lại nồng độ chính xác của dung dịch H2C2O4 vừa pha.  

+ Định phân dung dịch KMnO4 bằng H2C2O4 

- Dùng phễu rót dung dịch từ cốc có mỏ khoảng 10 -15ml dung dịch KMnO4 0,1N lên 

trên buret để tráng (làm 2 lần). Cho đầy dung dịch KMnO4 0,1N lên trên buret và điều 

chỉnh khóa để dung dịch tới vạch số 0. 

- Lấy chính xác 10,00ml dung dịch H2C2O4 cho vào bình nón, thêm 5-7ml H2SO4 6N, 

đun nóng trên bếp điện tới 70-80oC cho tới khi có sủi lăn tăn.  

- Nhấc bình nón ra khỏi bếp và tiến hành chuẩn độ ngay (lúc đầu cho từng giọt KMnO4 

xuống, sau khi đã sinh ra đủ lượng Mn2+ làm xúc tác cho phản ứng thì có thể tăng nhanh 

tốc độ chuẩn độ lên) đồng thời lắc nhẹ cho tới khi toàn bộ dung dịch trong bình nón xuất 

hiện mầu hồng nhạt, không mất mầu sau khoảng 30 giây thì ngưng chuẩn độ. Ghi thể 

tích KMnO4 đã dùng. 

Bố trí thí nghiệm như hình sau: 
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Lưu ý rằng khi kết thúc chuẩn độ dung dịch trong bình nón phải còn ấm (>40oC) 

c) Tính toán kết quả: 

Nồng độ đương lượng của dung dịch KMnO4 được tính theo công thức: 

NKMnO4 = NH2C2O4 VH2CO4 / VKMnO4 

 

Câu hỏi và bài tập  

1)  Tại sao không thể pha dung dịch KMnO4 có nồng độ định trước theo lượng cân  

chính xác?  

2)  Giải thích các điều kiện thí nghiệm: thêm H2SO4, đun nóng dung dịch, tốc độ thêm 

thuốc thử vào dung dịch ban đầu phải rất chậm.  

3)  Tại sao khi định phân, để lâu mầu của KMnO4 dung dịch lại biến mất.  

4)  Lấy 0,2000g mẫu quặng chứa MnO2, chế hóa bằng H2C2O4 dư và H2SO4. Thể tích 

dung dịch H2C2O4 đã lấy là 25,0ml và để chuẩn độ lượng H2C2O4 dư cần 20,0ml dung 

dịch KMnO4 0,020N. Biết rằng 25,0ml dung dịch H2C2O4 tác dụng vừa hết 45,00ml 

dung dịch KMnO4 trên. Tính % Mn trong quặng.  

(ĐS: 6,87%)      
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BÀI 5. CHUẨN ĐỘ ACID – BAZƠ.  

ĐỊNH LƯỢNG CH3COOH BẰNG NaOH 

 

MỤC TIÊU 

Sau khi học xong bài này mỗi sinh viên phải: 

- Nguyên tắc định lượng 

- Chuẩn độ acid- bazơ đúng kỹ thuật 

- Tính  nồng độ CH3COOH 

- Tác phong thực hành gọn gàng, vệ sinh sạch sẽ sau khi thực hành. 

NỘI DUNG 

1. DỤNG CỤ -  HÓA CHẤT 

- Bình nón 250ml 

- Pipet chính xác 10 ml, Ống nhỏ giọt 

- Buret chuẩn độ 

- NaOH 0,1N, phenolphatalein. 

2. NGUYÊN TẮC 

Dựa trên cơ sở của phản ứng 

CH3COOH + NaOH  = CH3COONa  + H2O 

Dùng phenolphthalein làm chỉ thị 

3. TIẾN HÀNH 

- Lấy 10ml dung dịch CH3COOH cần xác định vào bình nón 250ml, thêm 2 – 3giọt 

phenolphatalein (dung dịch trong bình nón không màu) 

-  Nhỏ dung dịch NaOH 0,1N từ buret xuống bình nón đến khi dung dịch trong bình nón 

chuyển sang màu hồng nhạt bền thì kết thúc quá trình chuẩn độ. 

- Ghi lại thể NaOH 0,1N đã dùng. 

- Áp dụng công thức tính nồng độ CH3COOH 

Câu hỏi: 

1. Phương pháp sử dụng để định lượng acid bằng bazơ? 

2. Kết thúc quá trình chuẩn độ dung dịch trong bình nón có môi trường acid hay 

bazơ? 

3. Tính nồng độ  CH3COOH áp dụng định luật nào? 

 



                                                                                                                                               

 

 20 

BÀI 6. CHUẨN ĐỘ OXY HÓA KHỬ  

ĐỊNH LƯỢNG H2O2 BẰNG KMnO4 

 

MỤC TIÊU 

Sau khi học xong bài này mỗi sinh viên phải: 

-  Trình bày nguyên tắc và phản ứng định lượng nước oxi già 

-  Tìm hàm lượng H2O2 (%) và định lượng được nước oxi già 

- Thực hiện đúng kỹ thuật, thao tác thực hành gọn gàng, vệ sinh sạch sẽ sau khi thực 

hành. 

 

NỘI DUNG 

1. NGUYÊN TẮC 

Định lượng nước oxy già bằng kali permanganat là dựa vào phản ứng oxy hóa khử giữa 

kali permanganat và nước oxy già, trong đó kali permangant đóng vai trò là chất oxy 

hóa, còn nước oxy già đóng vai trò là chất khử. 

Phương trình phản ứng định lượng: 

2KMnO4    +    5H2O2   +    3 H2SO4   =   2MnSO4    +   5O2    +K2SO4    +   8H2O 

Chỉ thị: tự chỉ thị KMnO4 

2    Mn7+  +  5e  =  Mn2+ 

 (tím)       (Không màu) 

5    O2
-  -  2e  =  O0

2 

Ở điểm tương đương, 1 giọt dư dung dịch KMnO4 làm cho dung dịch có màu hồng, đây 

là điểm kết thúc chuẩn độ. 

2. TIẾN HÀNH 

2.1 Chuẩn bị dụng cụ 

-  Bình nón 250 ml (erlen)  

-  Buret chuẩn độ, Pipet chính xác 10 ml, pipet thẳng 1 ml 

2.2. Chuẩn bị hóa chất                                           

- KMnO4 0,1N (CĐ) 

- H2SO4 10 %, nước cất          

2.3. Tiến hành 

- Hút chính xác 1ml nước oxy già cho vào bình nón 250 ml 
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- Thêm 10 ml nước cất và 10 ml H2SO4 10%, lắc nhẹ, để ổn định. 

- Tráng buret bằng dung dịch chuẩn độ KMnO4 0,1 N. Điền dung dịch chuẩn độ KMnO4 

0,1N, điều chỉnh về vạch số 0, khóa buret lại. 

- Nhỏ từ từ dung dịch chuẩn độ xuống bình nón, liên tục lắc đều, đến khi dung dịch trong 

bình nón xuất hiện màu hồng nhạt bền trong 30 giây. Kết thúc quá trình chuẩn độ.  

- Ghi lại thể tích KMnO4 đã chuẩn độ (ml) 

Bố trí thí nghiệm như hình sau : 

 

2.4. Tính kết quả 

- Nồng độ dung dịch H2O2 được tính theo công thức 

C1V1 = C2V2 

C(H2O2)  x  V(H2O2)  =  C(KMnO4) x V(KMnO4) 

=> C(H2O2)  =  C(KMnO4) x V(KMnO4) / V(H2O2)  

- Hàm lượng phần trăm (kl/tt) của dung dịch H2O2 được tính theo công thức 

  Công thức :   Hàm lượng H2O2 %  =   (CN  H2O2 x E H2O2 x 100%)/1000   

== > %100
1000 x H2O2) V(

(H2O2) EK x  x KMnO4) V(
% xC   

Trong đó : E(H2O2) = 17 

 K : hệ số hiệu chỉnh của dung dịch KMnO4 

Câu hỏi :  

1. Vai trò H2SO4  trong quá trình chuẩn độ ? 

2. Trình bày nguyên tắc định lượng dung dịch nước oxi già bằng dung dịch KMnO4 

3. Ngoài định lượng dung dịch nước oxi già bằng dung dịch KMnO4 còn cách nào khác 

để định lượng nước oxi già nữa không? Nếu có hãy trình bày nguyên tắc? 
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BÀI 7. ĐỊNH LƯỢNG Na2S2O3 BẰNG DUNG DỊCH IOD 0,1 N 

 

MỤC TIÊU 

Sau khi học xong bài này mỗi sinh viên phải: 

- Trình bày nguyên tắc và phản ứng định lượng natri thiosulfat 

-  Xác định được nồng độ Na2S2O3  

- Thực hiện đúng kỹ thuật, thao tác thực hành gọn gàng, vệ sinh sạch sẽ sau khi thực 

hành. 

 

NỘI DUNG 

1. NGUYÊN TẮC 

Là phương pháp định lượng dựa vào phản ứng oxy hóa khử giữa natri thiosulfat và iod, 

trong đó natri thiosulfat đóng vai trò là chất khử còn iod đóng vai trò là chất oxy hóa.  

Phương trình phản ứng định lượng 

2 Na2S2O3    +       I2    =    Na2S4O6    +  2 NaI 

Chỉ thị: hồ tinh bột 

Thời điểm tương đương, 1 giọt dư dụng dịch I2 làm cho dung dịch có màu xanh dương, 

đây là điểm kết thúc chuẩn độ. 

2. TIẾN HÀNH 

2.1. Chuẩn bị hóa chất 

- I2 (rắn) M=254 g 

- KI ( rắn)  

- Na2S2O3.5H2O ( M= 248 g) 

- Hồ tinh bột( chỉ thị) 

2.2. Chuẩn bị dụng cụ 

-  Bình định mức 100 ml,1000 ml 

- Cốc thủy tinh, đũa thủy tinh, Ống nhỏ giọt 

- Cân phân tích,  

- Buret chuẩn độ, bình nón 250 ml, 100 ml 

2.3. Tiến hành  

2.3.1. Pha 1000 ml dung dịch iod 0,1N 
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Hòa tan 20 g KI trong 50ml nước cất, cho 12,7g Iod vào hòa tan, cho đến khi iod tan 

hết. Sau đó thêm nước cất vừa đủ đến vạch 1000ml, lắc nhẹ, để ổn định. 

Bảo quản: Chứa trong lọ thủy tinh màu nâu, dán nhãn. 

2.3.2. Định lượng Natri thiosulfat bằng dung dịch iod 0,1N 

- Cân chính xác 0,5g natri thiosulfat cho vào bình nón 100 ml. 

- Thêm 25 ml nước cất vào bình nón, lắc đến khi hóa chất trong bình nón tan hoàn  toàn 

. 

- Thêm 5 giọt hồ tinh bột vào bình nón. 

- Tráng buret bằng dung dịch chuẩn độ iod 0,1 N. Rót dung dịch chuẩn độ iod 0,1 N vào 

buret và điều chỉnh về vạch số 0, khóa buret. 

- Nhỏ từ từ từng giọt dung dịch iod 0,1N trên buret xuống bình nón, lắc đều liên tục cho 

tới khi dung dịch trong bình nón xuất hiện màu xanh nhạt. Kết thúc quá trình chuẩn (ghi 

lại thể tích dung dịch chuẩn độ). 

 

 

Hàm lượng Na2S2O3 %  =   %100
1000*)OSNa m(

)OS(Na E * )C(I * )(I V

322

32222 x  

Câu hỏi : 

1. Trình bày nguyên tắc của định lượng định lượng natri thiosulfat bằng Iod. 

2. Trình bày cách pha 1000 ml dung dịch iod 0,1N và điều kiện bảo quản dung dịch 

Iod. 

3. Mô tả sự chuyển màu của dung dịch định lượng trong bình nón khi chuẩn độ. 

Iod 0,1N 

0,5g natri thiosulfat 

25 ml nước cất   

5 giọt hồ tinh bột 
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BÀI 8. PHA VÀ ĐỊNH LƯỢNG DUNG DỊCH CHUẨN ĐỘ EDTA 0,01M 

 

MỤC TIÊU 

Sau khi học xong bài này mỗi sinh viên phải: 

- Tính toán được lượng hóa chất cần lấy để pha dung dịch EDTA. 

- Thực hiện đúng kỹ thuật, thao tác  

- Tác phong thực hành gọn gàng, vệ sinh sạch sẽ sau khi thực hành. 

 

NỘI DUNG 

1. DỤNG CỤ - HÓA CHẤT 

- EDTA (C10H14N2O8Na2.2H2O) 

- NaOH 1 N 

-  Bình định mức 100 ml. 

- Cốc thủy tinh, đũa thủy tinh, Ống nhỏ giọt 

- Cân phân tích,  

- Buret chuẩn độ, bình nón 250 ml, 100 ml 

2. TIẾN HÀNH 

2.1. Cơ sở lý thuyết 

EDTA (Complexon III) là dinatri dihydro ethylen diamin tetraacetat. EDTA thường 

ở dạng ngậm nước và có công thức hóa học là C10H14N2O8Na2.2H2O. Complexon III có 

khối lượng phân tử là 372,2. 

Complexon III ở dạng tinh thể không màu, dễ tan trong nước. 

Complexon III không thõa mãn điều kiện chất gốc vì C10H14N2O8Na2.2H2O dễ mất 

nước kết tinh nên thành phần không đúng với công thức. Ta chỉ có thể pha dung dịch 

EDTA nồng độ xấp xỉ 0,01M từ C10H14N2O8Na2.2H2O. Nồng độ dung dịch EDTA sau 

khi pha, được xác định bằng một dung dịch chuẩn khác đã biết nồng độ. 

2.2. Tính khối lượng hóa chất cần pha 

Số gam C10H14N2O8Na2.2H2O cần cân để pha 100ml dung dịch EDTA có nồng độ xấp 

xỉ 0,01M được tính như sau: 
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CM = n x 1000/V == > n= CM*V /1000 (1) 

Ta có m = n x M (2) 

Thế (1) vào (2) ta được 

m= CM x V x M/1000 = 0,01x100x372,2/1000 = 0,372 g 

 

2.3. Tiến hành pha 100 ml dung dịch EDTA 0,01 M 

- Cân khoảng 0,372g C10H14N2O8Na2.2H2O trên cân kĩ thuật và chuyển vào bình định 

mức 100ml. 

- Thêm nước cất vào bình định mức. Lắc kĩ để hòa tan hoàn toàn EDTA rồi thêm nước 

cất vừa đủ 100ml, lắc nhẹ, để ổn định. 

Bảo quản : Đựng trong lọ thủy tinh màu nâu, dán nhãn.  

3. ĐỊNH LƯỢNG COMPLEXON 

3.1. Nguyên tắc 

Dựa vào phản ứng tạo phức giữa EDTA và kim loại trong môi trường đệm pH9. Lúc 

đầu dung dịch có màu đỏ vang do phản ứng của Zn2+  với chỉ thị (Hind2-). 

 

Khi nhỏ EDTA (HY3-) xuống, Zn2+  tự do sẽ phản ứng trước: 

 

Lúc ấy màu của dung dịch vẫn không biến đổi. Gần điểm tương đương, ta có sự cạnh 

tranh tạo phức: 

 

Kết thúc chuẩn độ khi màu chuyển từ tím sang xanh trong hoàn toàn. 

3.2. Tiến hành 

Lấy chính xác 10,00ml dung dịch ZnSO4 0,05M cho vào bình nón 

Thêm khoảng 5 - 7ml hỗn hợp đệm NH4Cl + NH4OH và một ít chất chỉ thị ET-00 

(Eriocrom đen T kí hiệu là Hind2-) và 30ml nước cất.  

Cho dung dịch complexon III vào buret và chuẩn độ dung dịch cho tới khi dung dịch 

từ màu đỏ tía chuyển sang màu xanh trong.  

Ghi thể tích dung dịch complexon III tiêu tốn, từ đó tính ra nồng  độ dung dịch 

complexon III này.  
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3.3. Tính toán kết quả 

Nồng độ mol/l của dung dịch EDTA được tính như sau: 

CM EDTA  = CM ZnSO4  x V ZnSO4  / V EDTA  

 

Câu hỏi lượng giá 

1. Tính toán được lượng hóa chất cần lấy và pha đúng kĩ thuật 100ml dung dịch 

EDTA 0,05M. 

2. Trình bày nguyên tắc định lượng bằng phương pháp complexon. 

3. Thiết lặp công thứ tính nồng độ mol/l của dung dịch EDTA. 
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BÀI 9. PHA VÀ ĐỊNH LƯỢNG DUNG DỊCH CaCl2.2H2O 

 

MỤC TIÊU 

Sau khi học xong bài này mỗi sinh viên phải: 

- Biết nguyên tắc chuẩn độ tạo phức. 

- Thực hiện đúng kỹ thuật, thao tác  

- Tác phong thực hành gọn gàng, vệ sinh sạch sẽ sau khi thực hành. 

 

NỘI DUNG 

1. NGUYÊN TẮC 

Dựa vào phản ứng : 

 

Để xác định điểm tương đương dùng chỉ thị Murexit kí hiệu H3Ind. 

ở pH ≥ 12 phản ứng giữa chất chỉ thị Murexit và Ca2+ có thể biểu diễn theo sơ đồ 

 

Ở cuối quá trình chuẩn độ khi complexon III tác dụng hết với Ca2+ (phức CaY2- bền hơn 

phức CaInd-) thì : 

 

Vì màu của chất chỉ thị Murexit phụ thuộc pH nên phản ứng tiến hành trong môi trường 

kiềm mạnh.  

2. DỤNG CỤ - HÓA CHẤT 

- Chuẩn bị dung dịch EDTA 0,01M 

- Cốc thủy tinh, đũa thủy tinh, Ống nhỏ giọt 

- Buret,  

- Bình nón 250 ml, 100 ml 

3. TIẾN HÀNH 

- Hòa tan một lượng chính xác 0,8g CaCl2.2H2O bằng 50 ml nước cất trong cốc thủy 

tinh. 

- Chuyển toàn bộ dung dịch trong cốc cho vào bình định mức 100ml, bổ sung nước cất 

vừa đủ đến vạch, lắc nhẹ để ổn định.(dung dịch A) 



                                                                                                                                               

 

 28 

- Rót dung dịch trilon B (complexon III) vào buret, điều chỉnh về vạch số 0. 

- Hút chính xác 25 ml dung dịch A cho vào bình nón 250 ml, thêm 25 ml dd NaOH 1N, 

thêm 5 giọt chỉ thị murexit, dung dịch sẽ có màu đỏ tía. 

- Chuẩn độ bằng dung dịch trilon B đến khi dung dịch trong bình nón xuất hiện màu tím 

hoa cà. Kết thúc quá trình chuẩn độ. Ghi lại thể tich trilon B đã dùng. 

 

                                 Vtrilon B* Ctrilon B *E  (CaCl2)        100 

Hàm lượng % =                                                      x            x100 

                                           m(CaCl2.6H2O)*1000         25 

 

Câu hỏi: 

1. Trình bày nguyên tắc định lượng? 

2. Chứng minh công thức tính hàm lượng của canxi clorid 
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BÀI 10. ĐỊNH LƯỢNG NATRI CLORID BẰNG PHƯƠNG PHÁP 

MOHR 
 

MỤC TIÊU 

Sau khi học xong bài này mỗi sinh viên phải: 

- Trình bày nguyên tắc phản ứng 

-  Xác định hàm lượng NaCl 

- Thực hiện đúng kỹ thuật, thao tác  

- Tác phong thực hành gọn gàng, vệ sinh sạch sẽ sau khi thực hành. 

 

NỘI DUNG 

1. NGUYÊN TẮC 

Là phương pháp định lượng trực tiếp Cl- bằng AgNO3. 

Phương trình phản ứng 

 

Chỉ thị là kali cromat (K2CrO4) 

Ở thời điểm tương đương, 1 giọt dư dung dịch AgNO3 tạo kết tủa nâu đỏ, đây là điểm 

kết thúc chuẩn độ. 

AgNO3    +   K2CrO4    =   Ag2CrO4     +   KNO3 

                       Nâu đỏ 

2. DỤNG CỤ - HÓA CHẤT 

- Bình nón 250ml 

- Pipet chính xác 10 ml 

- Buret 

- Cốc có mỏ 

3. TIẾN HÀNH 

- Rót dung dịch AgNO3 vào buret, tráng 1 lần, sau đó thêm đầy buret và điều chỉnh khóa 

buret được dung dịch đến vạch 0. 

- Hút chính xác 10ml dung dịch NaCl bằng pipet chính xác cho vào bình nón, thêm 5 

giọt chỉ thị kali cromat. 

- Tiến hành chuẩn độ: Một tay điều chỉnh khóa buret cho dung dịch AgNO3 0,1N từ 

buret xuống bình nón (lúc đầu nhanh, gần điểm tương đương cho từ từ từng giọt, tay 
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còn lại lắc bình nón chứa dung dịch NaCl. Chuẩn độ đến khi dung dịch xuất hiện màu 

nâu đỏ. Ghi thể tích dung dịch AgNO3 đã dùng. 

 

2.3. Tính toán kết quả 

Dựa vào công thức  

C1V1 = C2V2 

CN(NaCl) x V(NaCl) = CN(AgNO3) x V(AgNO3) 

C N(NaCl) =  CN(AgNO3) x V(AgNO3) / V(NaCl) 

Câu hỏi: 

1. Nguyên tắc định luợng natri clorid bằng phương pháp Mohr. 

2. Trình bày cách tiến hành định lượng natri clorid theo phương pháp Mohr 

3.Thiết lặp công thức tính toán nồng độ dung dich NaCl
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BÀI 11. ĐỊNH LƯỢNG NATRI CLORID BẰNG PHƯƠNG PHÁP 

VOLHARD 

 

MỤC TIÊU 

Sau khi học xong bài này mỗi sinh viên phải: 

- Trình bày nguyên tắc phản ứng 

-  Xác định hàm lượng NaCl 

- Thực hiện đúng kỹ thuật, thao tác  

- Tác phong thực hành gọn gàng, vệ sinh sạch sẽ sau khi thực hành. 

 

NỘI DUNG 

1. NGUYÊN TẮC 

Là phương pháp định lượng thừa trừ. 

Dùng AgNO3 thừa chính xác đã biết nồng độ để kết tủa hết NaCl, sau đó định lượng 

AgNO3 thừa bằng dung dịch KSCN đã biết nồng độ với chỉ thị là Fe3+.  

Phương trình phản ứng 

 

Chỉ thị là phèn sắt amoni 

Ở thời điểm tương đương, một giọt dư dung dịch KSCN làm cho dung dịch có màu đỏ, 

đây là điểm kết thúc chuẩn độ. 

Fe3+       +      3SCN-        =     Fe(SCN)3 

        Đỏ 

Chú ý:  

- Dùng môi trường acid mạnh để tránh tạo kết tủa Fe(OH)3, Ag2O và làm giảm hiện 

tượng hấp phụ. 

- Khi định lượng  màu xuất hiện không rõ ràng nên gây sai số. Khắc phục sai số này ta 

phải loại bỏ hết kết tủa AgCl, rồi mới định lượng Ag+ dư  

2. DỤNG CỤ - HÓA CHẤT 

- Bình nón 250ml 

- Pipet chính xác 10 ml 
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- Buret 

- Cốc có mỏ, …. 

3. TIẾN HÀNH 

- Lấy chính xác 10ml dung dịch NaCl cần chuẩn độ cho vào bình định mức 100ml, thêm 

25ml AgNO3 0,05N (bằng pipet chính xác) và 1ml dung dịch HNO3 đặc. Lắc đều. Thêm 

nước cất đến vạch, lắc đều. Để lắng, lọc qua 2 lần giấy lọc, nước lọc phải trong. Bỏ 10ml 

dịch lọc đầu. 

- Lấy chính xác 50ml dịch lọc (bằng pipet chính xác) thêm 5ml dung dịch HNO3 đặc và 

5ml chỉ thị phèn sắt amoni 10%. 

- Cho đầy dung dịch KSCN 0,05N vào buret và điều chỉnh khoá buret được dung dịch 

đến vạch 0. 

- Tiến hành chuẩn độ: Một tay điều chỉnh khóa buret cho dung dịch KSCN 0,05N từ 

buret xuống bình nón (lúc đầu nhanh, gần điểm tương đương cho từ từ từng giọt, tay 

còn lại lắc bình nón. Chuẩn độ đến khi dung dịch xuất hiện màu hồng. Ghi thể tích dung 

dịch KSCN 0,05 N đã dùng. 

 

4. Tính toán kết quả 

Tính nồng độ đương lượng của NaCl trong dung dịch định lượng theo công thức 

 

 

 

Với  V(AgNO3) =  25ml 

 N(AgNO3) =  0,05N 

 N(KSCN)   =  0,05N 

 V(NaCl)     =  10ml 

  

 

NaCl

KSCNKSCNXAgNOAgNO

NaCl

xV

xxVNVN
N

1000

1005,58).2.( 33 
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Câu hỏi 

1. Trình bày nguyên tắc định lượng Natri Clorid theo phương pháp Fonhard. 

2. Trình bày cách tiến hành định lượng Natri Clorid theo phương pháp Fonhard. 

3. Có thể dùng muối sắt II thay cho chỉ thị phèn sắt Natri Clorid hay không? Tại 

sao? 
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