
2021. februári hírlevelünk

Ez évi első hírlevelünkben a térfogatos titrálások egy speciális, de az utóbbi időben gyors fejlődésnek indult
fajtájával, a termo-metrikus titrálás készülékeivel és módszereivel foglalkozunk. 

A termo-metrikus titrálás folyamán a végpont detektálás eszköze egy olyan hőmérséklet-érzékelő, amelynek
a válaszideje és a hő-tehetetlensége is a lehető legkisebb. Így képes nagyon kis hőmérséklet-változásokat is
gyorsan detektálni. 

Amennyiben a titrálás során végbemenő kémiai reakció akár
hőt termel (exoterm), akár a környezetből hőt von el
(endoterm) a titráló ágens adagolása közben a hőmérséklet
folyamatosan változik, hő-termelés esetén emelkedik, illetve
hő-felvétel esetén csökken. Amikor a letitrálni szándékolt
komponens elfogy a mintából, ez a pozitív, vagy negatív
hőmérséklet-változási tendencia megszűnik, ami a titrálási
görbén töréspont formájában jelentkezik. 

Ezt egy intelligens automata térfogatos titráló megfelelő
algoritmus segítségével detektálja és a törésponthoz tartozó
(titráló ágens) fogyásból kiszámolja a reakcióban részt vett minta komponens mennyiségét.

A termo-metrikus titrálási módszer előnyei:

- Gyors titrálások, gyakran 20-30 másodperc alatt eredményt nyújtanak,

- Nincs szükség a végpont-detektálásra szolgáló elektronikus hőmérő kalibrálására,

- Nem szükséges a különböző alkalmazástechnikákhoz érzékelő cserére,

- Nincs szükség a végpont-detektálásra szolgáló érzékelő karbantartására, kondicionálására, nincs
cserélhető érzékelő membrán és nincs diafragma sem,

- Könnyen automatizálható,

- Agresszív közegekben is jól, megbízhatóan működik.

- Megbízható, gyors módszert nyújt olyan alkalmazástechnikák esetén is, amelyek a klasszikus
elektrokémiai végpont-detektálás eszközeivel nem, vagy csak nehezen hajthatók végre: ilyenek például
a nem-vizes sav-bázis titrálások, mint a TAN/TBN meghatározások az olajiparban.

A Metrohm cég az elmúlt kb. 10-15 év alatt igen sok analitikai
módszert dolgozott ki termo-metrikus titrimetriára, lásd az AN-H
jelű „Application Note” kiadványok.

A Metrohm cég termo-metrikus titrálója: 859 Titrotherm

(859 Titrotherm New.pdf )

Gépolaj minták összes savtartalmának (TAN) meghatározása termo-
metrikus titrálással:

Metrohm Application Bulletin 341

(AB-341 TAN in Engine Oils_1_EN.pdf)

Étolaj minták szabad zsírsav tartalmának (FFA) meghatározása
termo-metrikus titrálással:

Metrohm Application Bulletin 315

(AB-315 FFA det. in edible oils Titrotherm_1_EN.pdf)
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