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OZNACZANIE KWASU FOLIOWEGO NA BŁONKOWEJ 

ELEKTRODZIE OŁOWIOWEJ METODĄ ADSORPCYJNEJ 

WOLTAMPEROMETRII STRIPINGOWEJ (AdSV) 
 

 

(Autor: dr Katarzyna Tyszczuk, Zakład Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej, 

Wydział Chemii, UMCS) 

 

 

I. WIDOMOŚCI WSTĘPNE 

 

 Materiały z części I są dostępne w Bibliotece Wydziału Chemii 

UMCS w Lublinie. 
 

II. CEL ĆWICZENIA 

 

Kwas foliowy (kwas N-[4-[[2-amino-1,4-dihydro-4-oxo-6-

pteridinyl)amino]benzoyl]-L-glutaminowy) to witamina z 

grupy B. Nasz organizm nie potrafi go wytwarzać i musi być 

on dostarczony z pożywieniem bądź w postaci preparatów 

farmakologicznych. Kwas foliowy bierze udział w syntezie 

kwasów nukleinowych, jest niezbędny w procesie wzrostu i rozmnażania. Jego obecność jest 

konieczna do powstawania w szpiku czerwonych krwinek, rozwoju i prawidłowego 

funkcjonowania układu nerwowego.  

Ze względu na bardzo duży wpływ kwasu foliowego na prawidłowe funkcjonowanie 

organizmu koniecznie jest oznaczanie jego stężenia w pożywieniu, płynach ustrojowych oraz 

w preparatach farmaceutycznych. Do oznaczeń tych wykorzystuje się zazwyczaj metody 

spektrofotometryczne i chromatograficzne, które wymagają często czasochłonnego 

przygotowania próbki a wykorzystywana aparatura jest o wiele droższa niż w przypadku 

metod elektrochemicznych. W literaturze opisane są również metody elektrochemiczne 

pozwalające na oznaczanie kwasu foliowego, są one jednak rzadko wykorzystywane ze 

względu na konieczność stosowania toksycznych elektrod rtęciowych. 
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Celem ćwiczenia jest oznaczenie stężenia kwasu foliowego w próbce metodą 

adsorpcyjnej woltamperometrii stripingowej, z wykorzystaniem generowanej in-situ 

błonkowej elektrody ołowiowej.  

W tym celu należy zarejestrować woltamperogramy próbki oraz próbki po dodaniu do 

niej kolejnych porcji (trzech) roztworu wzorca. W prowadzonych badaniach będzie 

wykorzystywany analizator elektrochemiczny M161 wyprodukowany w Krakowie. 

Urządzenie jest obsługiwane za pomocą oprogramowania EAGRAPH 6.0. 

Pomiary przeprowadza się w układzie trójelektrodowym: 

• elektroda pracująca: elektroda z węgla szklistego o średnicy 1 mm pokryta błonką 

ołowiu, 

• przeciwelektroda: elektroda platynowa, 

• elektroda odniesienia: elektroda chlorosrebrowa Ag / AgCl, wypełniona nasyconym 

roztworem NaCl.  

 

III. WYKONANIE ĆWICZENIA 

 

1. Do otrzymanej w kolbie o pojemności 50 mL próbki dodać 10 mL 0,5 mol L-1 buforu 

octanowego o pH=5,6. Następnie kolbę dopełnić do kreski wodą podwójnie destylowaną. 

2. Ostrożnie zdjąć ze statywu naczynko pomiarowe (NP). W tym celu przytrzymać NP 

jedną ręką, a drugą ręką delikatnie przycisnąć mieszadło elektromagnetyczne i odsunąć je 

w prawą stronę. Następnie wyjąć z pod układu elektrod NP, w którym powinno 

znajdować się mieszadło magnetyczne.  

3. Do NP odpipetować 10 mL próbki. Następnie umieścić NP z próbką w statywie. 

4. Elektrodę chlorosrebrową (znajduję się w brązowej butelce) podłączyć do zestawu. 

Umieszczamy ją w prawym otworze NP i podłączamy do kabelka oznaczonego etykietą 

REF.  

5. Elektrodę z węgla szklistego polerujemy ósemkami na płótnie firmy Buehler z użyciem 

pasty przygotowanej z Al2O3 o średnicy ziaren 0,3 µm (szczypta tlenku glinu oraz 

niewielka ilość wody). Po polerowaniu elektrodę należy opukać wodą i umieścić w łaźni 

ultradźwiękowej na 30 s.  

6. Tak przygotowaną elektrodę z węgla szklistego podłączyć do zestawu. Umieszczamy ją 

w środkowym otworze NP i podłączamy do kabelka oznaczonego etykietą WORK.  

7. Włączyć zasilanie na listwie zasilającej. 
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8. Przełączyć włączniki zasilania w pozycję ON na tylnym panelu analizatora 

elektrochemicznego M161 i statywu elektrodowego M164. 

9. Włączyć drukarkę i komputer. 

10. Na pulpicie utworzyć folder z datą wykonywania ćwiczenia i uruchomić program 

EAGRAPH 6.0 (ikona znajduje się na pulpicie). 

11. Na przednim panelu statywu elektrodowego M164 przycisnąć pierwszy od lewej 

przycisk, oznaczony numerem 1. Po tej operacji mieszadło magnetyczne powinno się 

obracać. Następnie do NP odpipetować pipetą automatyczną 75 µL 0,01 mol L-1
 roztworu 

Pb(NO3)2. Przycisnąć pierwszy od lewej przycisk na panelu statywu elektrodowego 

(oznaczony numerem 1) w celu zatrzymania mieszadła magnetycznego.  

12. Następnie należy ustawić parametry prowadzenia pomiarów. W tym celu należy przejść 

do menu Pomiar → Techniki impulsowe-parametry i w wyświetlonym oknie 

dialogowym ustawić parametry jak na Rysunku 1. 

 
13. Otworzyć okno dialogowe Przerwy >> i ustawić parametry jak na Rysunku 2. 
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Pierwsza przerwa (500 mV, 20 s) – w tym etapie następuje elektrochemicznie oczyszczanie 

elektrody po poprzednim pomiarze. 

Druga przerwa (-900 mV, 125 s) – w tym etapie następuje jednoczesne osadzanie błonki 

ołowiu i nagromadzanie kwasu foliowego w wyniku adsorpcji na powierzchni elektrody. 

Sygnał analityczny jest rejestrowany z roztworów nieodtlenionych przy zmianie potencjału w 

zakresie od -900 do -1250 mV. 

 

Po ustawieniu parametrów wybrać OK, okno dialogowe PARAMETRY POMIARU opuścić 

poprzez wybranie OK. 

   

14.  Następnie zarejestrować woltamperogram próbki. W tym celu przejść do menu Pomiar – 

Start pomiaru. Po wybraniu tej opcji rozpoczyna się etap elektrochemicznego 

oczyszczania elektrody, następnie etap jednoczesnego osadzania błonki ołowiu i 

zatężania kwasu foliowego. Po automatycznym zatrzymaniu się mieszadła i 5 

sekundowej przerwie rejestrowany jest sygnał analityczny. Po zarejestrowaniu 

woltamperogramu pojawia się okno dialogowe z komunikatem:  

 

 
 
Jeżeli pomiar przebiegł poprawnie wybieramy Tak, co powoduje pojawienie się kolejnego 

okna dialogowego: 
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Okno to pozwala zachować dane z wykonanego pomiaru. Najpierw w oknie Kartoteki należy 

odszukać znajdujący się na pulpicie, utworzony przed pomiarami folder z odpowiednią datą. 

Następnie w oknie Nazwa pliku należy wpisać nazwę (maksymalnie 8 znaków, najlepiej imię 

osoby do której należy analizowana próbka) pliku z rozszerzeniem .vol. W oknie Nazwa 

krzywej wpisujemy nazwę zarejestrowanego woltamperogramu (np. 1, 2, ...) a w oknie 

Komentarz można umieścić informacje odnoście danego woltamperogramu. 

15. W celu wygładzenia uzyskanego woltamperogramu należy w menu Modyfikacja wybrać  

      polecenie Wygładzanie. 

16. Następnie należy zmierzyć wartość natężenia prądu otrzymanego piku i odczytać  

        potencjał piku kwasu foliowego. W tym celu  należy wejść do menu Interpretacja →  

        Współrzędne względne. Opcja ta umożliwia odczytywanie współrzędnych punktów  

        pomiarowych krzywej aktywnej względem prostej przechodzącej przez dwa dowolne  

        punkty tej krzywej, wyznaczone przez użytkownika. Praktycznym zastosowaniem tej  

        opcji jest możliwość odczytania względnej wysokości piku i potencjału piku.  

Po wybraniu tej opcji na ekranie pojawia się kursor w kształcie pionowej strzałki. Pod osią 

poziomą wyświetlane są: 

• numer wybranego punktu pomiarowego, 

• wartość potencjału w mV (miliwoltach) dla danego punktu, 

• wartość zmierzonego prądu w jednostkach zgodnych z opisem osi pionowej, których 

wartości zmieniają się wraz ze zmianą położenia kursora. 

Kliknięcie lewym przyciskiem myszki ustalić położenie pierwszego punktu (punkt tuż przed 

pikiem), przez który będzie przebiegać prosta określająca tło. Dalszemu przemieszczaniu 
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kursora towarzyszy teraz obraz prostej w kolorze niebieskim. Ponownym kliknięcie lewym 

klawiszem myszki ustalić położenie drugiego punktu prostej (punkt tuż za pikiem – patrz: 

rysunek 3).  

 
 

Przemieszczanie kursora wzdłuż prostej obrazującej tło umożliwia teraz odczytanie 

potencjał piku i wartości natężenia prądu piku kwasu foliowego względem wyrysowanej 

prostej. Kliknięcie prawym klawiszem myszki przerywa proces generacji tła, usuwając z 

ekranu wystawioną prostą. Odczytany potencjał piku i wartość natężenia prądu piku kwasu 

foliowego należy umieścić w tabeli.   

Oznaczanie kwasu foliowego na błonkowej elektrodzie ołowiowej 

Imię i nazwisko:  

 Ep [mV] Ip [µA] 

Próbka   

Próbka + I dodatek wzorca   

Próbka + II dodatek wzorca   

Próbka + III dodatek wzorca   
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17. Kolejnym etapem jest zarejestrowanie trzech woltamperogramów po dodaniu do  

        analizowanej próbki roztworu wzorca kwasu foliowego. W tym celu do naczynka  

        pomiarowego należy wprowadzić pipetą automatyczną 40 µL roztworu kwasu foliowego  

        o stężeniu 1 x 10-5 mol L-1 przez otwór w uchwycie elektrod. Należy pamiętać, że tak  

        małe objętości powinny być dodawane do roztworu mieszanego. Dlatego też należy  

        przycisnąć pierwszy od lewej przycisk na panelu sterowania statywu elektrodowego  

       (oznaczony numerem 1) w celu uruchomienia mieszadła magnetycznego. 

18. Po każdym dodatku roztworu wzorca do analizowanej próbki (trzy dodatki) odczekać  

       10 s i przycisnąć pierwszy od lewej przycisk na panelu sterowania statywu  

       elektrodowego (oznaczony numerem 1) w celu zatrzymania mieszadła magnetycznego.  

       Następnie zarejestrować i wygładzić woltamperogramy, zmierzyć potencjał piku i  

       wartość natężenia prądu piku kwasu foliowego (patrz: punkty 14-16). 

19. Zarejestrowane woltamperogramy dla danej próbki i próbki z dodatkami wzorca należy  

       zapisać w tym samym pliku,  ale nadać im inne nazwy (np. 2, 3, 4). Można również  

       zmieniać komentarz dla każdej krzywej. 

20. Po zarejestrowaniu czterech woltamperogarmów (próbka, próbka + 3 dodatki wzorca)  

       należy wydrukować raport z wykonanych pomiarów. W tym celu przejść do menu  

       Raporty → Ustawienia i wypełnić pojawiające się okno dialogowe tak jak na rysunku  

       poniżej: 
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W ramce Próbka  należy wpisać numer analizowanej próbki, a w ramce Operator imię i 

nazwisko osoby, której próbka była analizowana. Wydrukować raport przez wybór opcji 

Drukuj i w kolejnym oknie dialogowym OK. 

21. Przed przystąpieniem do analizy próbki kolejnej osoby należy umyć NP. W tym celu  

       należy zdjąć NP ze statywu (patrz punkt 2) i opukać kilkakrotnie wodą destylowaną.  

       Następnie NP napełnić do 2/3 objętości 0,01 mol L-1 NaOH, wstawić z powrotem do  

       statywu i włączyć mieszadło (patrz: punkt 11). Po ok. 30 s opłukać NP  i elektrody  

       wodą podwójnie destylowaną.  

Należy pamiętać, że w naczynku pomiarowym w trakcie pomiarów musi znajdować się 

mieszadło magnetyczne (mieszadło wyjmujemy i wkładamy do naczynka za pomocą 

specjalnie przygotowanej do tego celu łapki). 

22. Dla kolejnej próbki powtórzyć czynności z punktów 1-3, 5, 6, 11, 14 -20. Należy  

       pamiętać, aby nowe krzywe zapisać w pliku o innej nazwie niż to zrobiono dla  

       poprzedniej próbki.  

23. Po wykonaniu analizy próbek wszystkich osób należy umyć układ tak jak w punkcie 20.  

       Wyłączyć program (przejść do menu Koniec → Tak), komputer, drukarkę i analizator  

       elektrochemiczny i statyw elektrodowy (przyciski na tylnym panelu sterowania  

       przełączyć w pozycję OFF). Wyłączyć listwę zasilającą.  

 

III. OPRACOWANIE WYNIKÓW 

Opracowanie powinno zawierać następujące informacje: 

1. Krótki opis zastosowanej  w tym ćwiczeniu metody i procedury pomiarowej 

oznaczania kwasu foliowego na błonkowej elektrodzie ołowiowej. 

2. Wykres właściwy dla metody wielokrotnego dodatku wzorca dla każdej analizowanej 

próbki. 

3. Wyznaczone stężenie kwasu foliowego w mol L-1 na podstawie otrzymanego wykresu 

i metodą obliczeniową. 

4. Podpisane przez prowadzącego raporty z wykonanych pomiarów.  
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Uwagi!!! 

1. Należy pamiętać o wprowadzeniu do roztworu analizowanej próbki jonów Pb(II) (jest 

to najczęstsza przyczyna braku piku kwasu foliowego).   

2. Jeżeli mimo wprowadzenia jonów Pb(II) do roztworu analizowanej próbki nie 

obserwujemy piku na woltamperogramie, elektrodę należy wstępnie wypolerować na 

papierze ściernym 2500 (niewielka ilość wody nanieść na papier i polerować 

ósemkami). Następnie elektrodę umieścić na 30 s w łazieńce ultradźwiękowej i dalej 

polerować jak w punkcie 5.  

3. Pierwszy pomiar po polerowaniu elektrody należy odrzucić. 

4. Nie należy polerować elektrody z węgla szklistego pomiędzy kolejnymi pomiarami 

dla danej próbki i kolejnymi dodatkami roztworu wzorca (elektroda musi być 

polerowana tylko między próbkami kolejnych osób). 

 


