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2.2.3.	 ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНЕ	ВИЗНАЧЕННЯ	рН

рН водних розчинів визначають як негативний 
логарифм активності іонів водню, яку умовно ви-
ражають як концентрацію іонів водню у розчині. 
При вирішенні практичних задач значення рН ви-
значають експериментально. рН випробовуваного 
розчину пов'язане з рН стандартного розчину (рНs) 
таким рівнянням:

 
де  Е — потенціал електрода у випробовуваному 

розчині, у вольтах;
Еs — потенціал того ж електрода в розчині з відо-

мим рН (рНs), у вольтах;
k — зміна потенціалу при зміні значення рН на 

одиницю, у вольтах; розраховують за рів-
нянням Нернста.

Таблиця 2.2.3. - 1
Значення k при різних температурах

Температура	(°С) k (В)

15 0.0572
20 0.0582
25 0.0592
30 0.0601
35 0.0611

Потенціометричне визначення рН проводять шля-
хом вимірювання різниці потенціалів між двома від-
повідними електродами, зануреними у випробову-
ваний розчин: один з електродів чутливий до іонів 
водню (звичайно скляний електрод), другий – елек-
трод порівняння (наприклад, хлорсрібний елек-
трод). Часто електроди об'єднують в один комбінова-
ний електрод разом із температурним датчиком.

Прилад. Вимірювальним приладом звичайно є 
вольт метр з вхідним опором принаймні у 100 разів 

більшим за опір використовуваних електродів. При-
лад звичайно градуюється в одиницях рН і повинен 
мати таку чутливість, щоб можна було виявити від-
мінність принаймні 0.05 одиниць рН або 0.003 В.

Робота сучасних рН-метрів контролюється мікро-
процесором, процес керування приладом здійсню-
ється через вбудоване або комп’ютерне програмне 
забезпечення відповідно до інструкцій виробника.

Поводження з електродами. Електроди зберігають 
у належних умовах відповідно до рекомендацій ви-
робника (наприклад, у розчині електроліту або при-
датному для зберігання розчині). Перед вимірюван-
нями електроди перевіряють візуально. Електроди, 
які підлягають перезаправленню, перевіряють на 
відсутність бульбашок повітря у скляній кульці та 
забезпечують, щоб рівень розчину внутрішнього 
електроліту був відповідним. Отвір для заповнення 
електрода має залишатися відкритим під час вимі-
рювання. Рекомендується також перевіряти мемб-
рану електрода порівняння. Звичайно перед першим 
використанням або якщо електрод зберігався поза 
розчином електроліту, потребується його конди-
ціювання, яке проводять відповідно до інструкцій 
виробника. Якщо значення рН стабілізується за-
надто повільно (тобто час відгуку є задовгим) або 
нульова точка зміщена, то для виправлення крутості 
або інших перешкод може бути потрібне чищення 
або заміна електрода. Чищення проводять залежно 
від типу зразка та відповідно до інструкцій вироб-
ника, дану процедуру рекомендується проводити 
регулярно.

Калібрування та умови вимірювань. Якщо немає 
інших зазначень в монографії, усі вимірювання 
виконують за тієї самої температури, що й при ка-
лібруванні (± 2.5 °С), зазвичай від 20 °С до 25 °С. 
Залежність значень рН від температури для різних 
стандартних буферних розчинів, використовуваних 

Таблиця 2.2.3.- 2
рН стандартних буферних розчинів при різних температурах

Темпера-
тура	(°С)

0.05	М	
розчин	калію	

тетраоксалату

Насичений	
при	25	°С	

розчин	калію	
гідротарт-

рату

0.05	М	
розчин	
калію	

дигідро-
цитрату

0.05	М	
розчин	
калію	

гідрофта-
лату

0.025	М	
розчин	
калію	

дигідро-
фосфату		
і	0.025	М	

розчин	
динатрію	
гідрофос-

фату

0.0087	М	
розчин	
калію	

дигідро-
фосфату		

і	0.0303	М	
розчин	

динатрію	
гідрофос-

фату

0.01	М	
розчин	

динатрію	
тетра-
борату

0.025	М	
розчин	натрію	

карбонату		
і	0.025	М	

розчин	
натрію	гідро-

карбонату

Насичений	
при	25	°С	

розчин	
кальцію	

гідроксиду

С4Н3КО8, 
2Н2О 

С4Н5КО6 С6Н7КО7 С8Н5КО4 КН2РО4 + 
Nа2НРО4

КН2РО4 + 
Nа2НРО4

Nа2В4О7, 
10Н2О

Nа2СО3 + 
NаНСО3

Са(ОН)2

15
20
25
30
35

1.67
1.68
1.68
1.68
1.69

3.56
3.55
3.55

3.80
3.79
3.78
3.77
3.76

4.00
4.00
4.01
4.02
4.02

6.90
6.88
6.87
6.85
6.84

7.45
7.43
7.41
7.40
7.39

9.28
9.23
9.18
9.14
9.10

10.12
10.06
10.01
9.97
9.93

12.81
12.63
12.45
12.29
12.13

+0.001 –0.0014 –0.0022 +0.0012 –0.0028 –0.0028 –0.0082 –0.0096 –0.034

(1) — змінення рН при зміні температури на градус за Цельсієм.
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для калібрування, наведена у Табл. 2.2.3.-2. Темпе-
ратурну корекцію проводять відповідно до інструк-
цій виробника.

Калібрування складається з визначення крутості (на-
приклад, від 95 % до 105 %) та зсуву вимірювальної 
системи. Більшість комерційних рН-метрів мають 
вбудовану програму тестування або автоматичного 
тестування на початку роботи, при якому, напри-
клад, визначають крутизну та асиметрію потенціа-
лу та порівнюють їх зі специфікаціями виробника. 
Прилад калібрують із використанням не менше двох 
буферних розчинів, які обирають таким чином, щоб 
очікуване значення рН випробовуваного розчину 
знаходилось між двома значеннями буферних роз-
чинів. Діапазон калібрування має бути не менше 
двох одиниць рН. Показання приладу для третього 
буферного розчину з проміжним значення рН не 
мають відрізнятися більше як на 0.05 одиниць рН 
порівняно із рН цього розчину. 

Як стандартні буферні розчини переважно вико-
ристовують комерційно доступні сертифіковані 
стандартні матеріали. Як альтернатива в лаборато-
рії можуть бути приготовані буферні розчини, на-
ведені у Табл. 2.2.3.-2. Дані розчини повинні мати 
простежуваність до первинних стандартів. Калі-
брування виконують регулярно, переважно в кож-
ний день використання або перед кожною серією 
вимірювань.

Електроди занурюють у випробовуваний розчин і 
вимірюють рН у тих самих умовах, що і для стан-
дартних буферних розчинів.

При вимірюваннях суспензій, емульсій, неводних 
або частково неводних розчинів систему калібру-
ють, як зазначено вище. Одержане значення рН слід 
розглядати тільки як наближення до справжнього 
значення. При вимірюваннях таких сумішей слід 
використовувати відповідні підхожі електроди.

ПРИГОТУВАННЯ СТАНДАРТНИХ 
БУФЕРНИХ РОЗЧИНІВ

0.05	 М	 розчин	 калію	 тетраоксалату. 12.61 г 
С4Н3КО8,2Н2О розчиняють у воді, вільній від вугле
цю діоксиду, Р і доводять об'єм розчину тим самим 
розчинником до 1000.0 мл.

Насичений	при	25	°С	розчин	калію	гідротартрату. Надли-
шок С4Н5КО6 енергійно струшують з водою, вільною 
від вуглецю діоксиду, Р при 25 °С. Фільтрують або 
декантують. Розчин використовують свіжоприго-
тованим.

0.05	М	розчин	калію	дигідроцитрату. 11.41 г С6Н7КО7 
розчиняють у воді, вільній від вугле цю діоксиду, Р і 
доводять об'єм розчину тим самим розчинником 
до 1000.0 мл. Розчин використовують свіжоприго-
тованим.

0.05	М	розчин	калію	гідрофталату. 10.13 г С8Н5КО4, 
попередньо висушеного протягом 1 год при тем-

пературі (110 ± 2) °С, розчиняють у воді, вільній від 
вугле цю діоксиду, Р і доводять об'єм розчину тим са-
мим розчинником до 1000.0 мл. 

0.025	М	розчин	калію	дигідрофосфату	і	0.025	М	розчин	
динатрію	гідрофосфату. 3.39 г КН2РО4 і 3.53 г Nа2НРО4, 
попередньо висушених протягом 2 год при темпера-
турі (120 ± 2) °С, розчиняють у воді, вільній від вугле
цю діоксиду, Р і доводять об'єм розчину тим самим 
розчинником до 1000.0 мл. 

0.0087	М	розчин	калію	дигідрофосфату	і	0.0303	М	розчин	
динатрію	гідрофосфату. 1.18 г КН2РО4 і 4.30 г Nа2НРО4, 
попередньо висушених протягом 2 год при темпера-
турі (120 ± 2) °С, розчиняють у воді, вільній від вугле
цю діоксиду, Р і доводять об'єм розчину тим самим 
розчинником до 1000.0 мл. 

0.01	М	розчин	динатрію	тетраборату. 3.80 г Nа2В4О7,10Н20 
розчиняють у воді, вільній від вугле цю діоксиду, Р і 
доводять об'єм розчину тим самим розчинником 
до 1000.0 мл. Зберігають, захищаючи від діоксиду 
вуглецю.

0.025	М	розчин	натрію	карбонату	і	0.025	М	розчин	нат-
рію	 гідрокарбонату. 2.64 г Nа2СО3 і 2.09 г NаНСО3 

розчиняють у воді, вільній від вугле цю діоксиду, Р і 
доводять об'єм розчину тим самим розчинником 
до 1000.0 мл. Зберігають, захищаючи від діоксиду 
вуглецю. 
Насичений	при	25	°С	розчин	кальцію	гідроксиду. Над-
лишок кальцію гідроксиду Р струшують при 25 °С 
з водою, вільною від вугле цю діоксиду, Р і декантують. 
Зберігають, захищаючи від вуглецю діоксиду.

ЗБЕРІГАННЯ

Буферні розчини зберігають у підхожих хімічно 
стійких, повітронепроникних контейнерах, зо-
крема у флаконах зі скла класу I або пластикових 
контейнерах, що придатні для водних розчинів.


