
KULOMETRIA  

 

Oznaczanie witaminy C metodą miareczkowania kulometrycznego 

amperostatycznego 

 

(Autor: dr Dorota Gugała, Zakład Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej.) 

 

Nazwa tej metody pochodzi od podstawowej jednostki ładunku elektrycznego – 

kulomba. Jest to metoda elektroanalityczna oparta na zjawisku elektrolizy zachodzącym w 

całej masie analizowanego roztworu. 

Kulometria polega na pomiarze ładunku elektrycznego przepływającego przez roztwór 

potrzebnego do przeprowadzenia reakcji elektroutlenienia lub elektroredukcji. Metody 

kulometryczne opierają się na prawach Faradaya. Mogą być one stosowane wówczas gdy 

spełnione są następujące warunki: 

• Reakcja elektrochemiczna będąca podstawą metody przebiega ściśle ze 100% 

wydajnością prądową; 

• W danych warunkach (środowisko, napięcie) nie przebiega Ŝadna reakcja uboczna; 

• Istnieje moŜliwość dokładnego określenia wielkości ładunku niezbędnego do 

przeprowadzenia reakcji elektrochemicznej; 

• Istnieje sposób wyznaczania punktu końcowego (PK) reakcji elektrochemicznej. 

 

Z pierwszego prawa Faradaya wynika, Ŝe masy substancji wydzielonych podczas 

elektrolizy na elektrodach są wprost proporcjonalne do wielkości ładunku elektrycznego, 

który przepłynął przez elektrolit: 

 

m=kQ           (1) 

gdzie: 

m - masa substancji wydzielonej na elektrodzie (katodzie lub anodzie) [g]; 

Q - ładunek elektryczny, [C]; 

k - współczynnik proporcjonalności nazywany równowaŜnikiem elektrochemicznym 

danej substancji (masa substancji wydzielona na elektrodzie przez ładunek 1C). 
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Biorąc pod uwagę, Ŝe  

∫=
t

IdtQ
0

          (2) 

gdy I = const, czyli w warunkach amperostatycznych 

Q = It            (3) 

gdzie: 

I - natęŜenie prądu [A]; 

t - czas przepływu prądu [s] 
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Drugie prawo Faradaya głosi, Ŝe jednakowe ładunki elektryczne wydzielają na 

elektrodach z róŜnych elektrolitów masy substancji m proporcjonalne do M/n: 
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gdzie: 

F - współczynnik proporcjonalności zwany stałą Faradaya, która wynosi 96486.7±0.5 

[C/mol], 

M - masa molowa substancji [g/mol], 

n - liczba elektronów biorących udział w elementarnym procesie elektrodowych. 

 

Ze względu na rodzaj powiązania substancji oznaczanej z procesem elektrodowym 

rozróŜnia się: 

1. Kulometrię bezpośrednią - oznaczana substancja jest utleniania lub 

redukowana bezpośrednio na elektrodzie, mierzy się w niej ładunek niezbędny 

do całkowitego przeprowadzenia substancji z formy zredukowanej w utleniona 

lub odwrotnie ( np. całkowite wydzielenie metalu z roztworu). 

2. Kulometrię pośrednią, nazywaną inaczej miareczkowaniem kulometrycznym -

oznaczana substancja jest miareczkowana odczynnikiem generowanym 

elektrochemicznie z substancji pomocniczej. 

 

Ze względu na technikę pracy rozróŜnia się: 

1. Kulometrię przy stałym potencjale elektrody pracującej (kulometria  

potencjostatyczna) 

2. Kulometrię przy stałym prądzie (kulometria  amperostatyczna) 
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• z wewnętrznym wytwarzaniem odczynnika miareczkującego, 

• z zewnętrznym wytwarzaniem odczynnika miareczkującego. 

3. Kulometrię pulsową 

• ze stałymi impulsami prądowymi, 

• ze stałymi impulsami napięciowymi. 

 

Zastosowanie kulometrii 

W zasadzie wszystkie rodzaje miareczkowania klasycznego moŜna 

przeprowadzić metodą kulometryczną. Ponadto w miareczkowaniu kulometrycznym 

moŜna stosować równieŜ i takie odczynniki, które są nietrwałe i trudne do 

przygotowania. W Tabeli 1 podane są przykłady stosowanych w miareczkowaniu 

kulometrycznym czynników miareczkujących. 

Największą zaletą kulometrii jest fakt, Ŝe nie wymaga ona Ŝadnych wzorców 

chemicznych, poniewaŜ wzorcem w tej metodzie jest stała Faradaya. Metodą 

kulometryczną moŜna analizować próbki gazowe, ciekłe i stałe o objętości kilku 

mikrolitów lub masie kilku mikrogramów. W porównaniu z innymi metodami 

kulometria odznacza się duŜą dokładnością, zwłaszcza przy oznaczaniu mikroilości 

substancji, kiedy moŜna uzyskać odtwarzalność do ±0.2%. MoŜna posługiwać się 

agresywnymi lub nietrwałymi titrantami np. I2, Br2, Fe(II), Cr(II) które trudno jest 

przygotować i przechowywać w postaci roztworów mianowanych. 

Metodą kulometryczną moŜna oznaczać liczbę elektronów uczestniczących w 

jednostkowym procesie elektrodowym. 

Stosując automatyczne analizatory kulometryczne moŜna wykonać oznaczanie 

badanej substancji w ciągu kilku minut. NaleŜy tu wymienić analizatory do 

oznaczania chlorków, siarczków, liczby bromowej do produktów ropy naftowej, wody 

metodą Fischera, dwutlenku siarki w powietrzu. Miareczkowanie kulometryczne 

wykorzystywane jest do automatycznego oznaczania węgla, krzemu, fosforu i tlenu w 

stali oraz do analizy elementarnej substancji organicznych 
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Tabela 1. Przykłady odczynników generowanych elektrolitycznie 

Odczynnik 

generowany 

Reakcja na elektrodzie Elektroda 

generująca 

Zastosowanie do oznaczania 

H+ 2H2O=O2 + 4H+ +4e Pt zasady 

Ag+ Ag0=Ag++e Ag Cl-, Br-, I-, SCN-, −3
4PO , tiole, tiomocznik 

Cl2 2Cl-=Cl2+2e Pt Fenole, kwasy nienasycone, β-diketony 

Br2 2Br-=Br2+2e Pt As3+, Fe2+, I-, aminy aromatyczne, fenole, 

acetyloaceton, węglowodory nienasycone, 

kwas askorbinowy 

OH- 2H2O+2e=H2+2OH- Pt kwasy 

CN- Ag(CN)2+e=Ag+2CN- Ag Ag+, Au3+, Ni2+ 

Fe2+ Fe3++e=Fe2+ Pt Ce4+, Cl2, Mo(V), U(V) 

Cr2+ Cr3++e=Cr2+ Hg Cu2+, 

−2
72OCr  2Cr0+7H2O= −2

72OCr +14H+

+12e 

Cr reduktory 

Mo(V) −2
4MoO +e= −3

4MoO  Pt Ce4+, −
3IO , −

4MnO , −2
72OCr  

 

 

Informacje dotyczące Witaminy C 

 

 

 

Witamina C to inaczej kwas askorbinowy lub dehydroaskorbinowy (M=176,12 

g/mol). Nazwa ta pochodzi od łacińskich słów, które moŜna przetłumaczyć jako "bez 

szkorbutów". 

Witamina C odgrywa ogromne znaczenie dla organizmu. Przede wszystkim 

wpływa na wytwarzanie i zachowywanie kolagenu, z którego produkowana jest 

tkanka łączna. 

Ze względu na hamowanie działania wolnych rodników ostatnio zaczęto 

szeroko stosować witaminę C w kosmetyce. ZauwaŜono bowiem, Ŝe nie tylko chroni 
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ona skórę przed niekorzystnym działaniem promieni słonecznych, powstałymi w ich 

wyniku zmianami nowotworowymi, ale równieŜ przed starzeniem. Dlatego teŜ dodaje 

się ją do wielu kremów i środków kosmetycznych, które pojędrnieją skórę i 

zapobiegają jej wiotczeniu. 

 

Cel ćwiczenia 

 

a. wyznaczanie liczby elektronów biorących udział w procesie chemicznym; 

b. wykonanie analizy ilościowej: wyznaczanie masy substancji wydanej do kolbki 

pomiarowej. 

 

Ćwiczenie składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie studenci poddają 

miareczkowaniu znaną masę oznaczanej substancji i na tej podstawie (wzór 6) wyznaczają 

liczbę elektronów biorących udział w reakcji. W drugim etapie studenci otrzymują nieznaną 

masę substancji i po wykonaniu miareczkowań dokonują jej ilościowego oznaczenia (wzór 7). 
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1-elektroda pracująca, 2-elektroda pomocnicza, 3-klucz elektrolityczny 
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Miareczkowanie kulometryczne 

 

 Miareczkowanie kulometryczne polega na elektrolitycznym generowaniu substancji 

rozpuszczonej zdolnej do ilościowej reakcji z substancją oznaczaną. Podobnie jak w 

przypadku klasycznego miareczkowania, odczynnik jest dodawany do roztworu stopniowo 

(nie wypływa jednak z biurety, lecz jest wytwarzany elektrolitycznie), a punkt końcowy (PK) 

reakcji wyznacza się przez obserwację jakiejś niezaleŜnej właściwości układu. Pomiar 

prowadzi się w układzie: elektroda pracująca - elektroda pomocnicza. Elektrodę pomocniczą 

(platynową) najczęściej umieszcza się w naczyniu oddzielonym kontaktem elektrolitycznym 

od zasadniczego roztworu z elektrodą pracującą, gdyŜ często reakcje zachodzące na niej 

przeszkadzają w oznaczaniu. 

W naszym ćwiczeniu miareczkowanie prowadzi się w roztworze elektrolitu 

pośredniczącego 0.5M KBr + 0.1M HCl. Czynnikiem miareczkującym jest generowany 

(wytwarzany) na anodzie platynowej (elektrodzie pracującej) wolny brom, 

2 −Br -2e= 0
2Br  

który utlenia obecną w roztworze badaną substancję (witaminę C), a sam redukuje się do −Br  

Br2+2e=2 −Br  

Po wyczerpaniu się w naczynku pomiarowym badanej substancji w roztworze pojawia się 

nadmiar wolnego bromu. Powstaje wtedy odwracalny układ red/ox 0
2BrBr2 − . Elektrody 

układu wskaźnikowego spolaryzowane są napięciowo ∆≈200mV, co całkowicie wystarcza, by 

zaszły na nich odpowiednie procesy elektrodowe dopiero po przekroczeniu PK 

miareczkowania. 

Przed PK nie ma w naczynku pomiarowym odwracalnego układu redox, zatem 

napięcie 200mV przyłoŜone do elektrod układu wskaźnikowego nie jest w stanie 

spowodować reakcji elektrodowych. Przez układ wskaźnikowy prąd nie płynie. Po 

przekroczeniu PK w układzie wskaźnikowym zaczyna płynąć prąd. Fakt ten rejestruje 

miliwoltomierz-pojawia się zmiana jego wskazań (poruszenie się wskazówki w kierunku 

zera). 

Zastosowanie kulometrii prowadzonej prądem o stałym natęŜeniu do oznaczania 

badanej substancji uwarunkowane jest obecnością tzw. układu pomocniczego w postaci 

substancji znajdującej się w roztworze w dostatecznie duŜym stęŜeniu, która biorąc udział w 

reakcji elektrodowej wytwarza produkt - czynnik miareczkujący. Czynnik ten reaguje z 
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oznaczaną substancją stechiometrycznie i ilościowo. Potencjał elektrody pracującej 

stabilizowany jest reakcją elektrochemiczną wytwarzającą czynnik miareczkujący.  

Często zalecane jest miareczkowanie wstępne. Po zmontowaniu aparatury wprowadza 

się niewielką ilość analizowanej próbki i prowadzi analizę do chwili zaobserwowania 

poŜądanego punktu końcowego (PK). Zapewnia to usunięcie wszystkich zanieczyszczeń, 

które mogą reagować z generowanym odczynnikiem miareczkującym, a takŜe eliminuje 

niepewność co do stanu powierzchni elektrod (np. obecność warstwy tlenkowej). 

 

Zestaw pomiarowy 

 

IV

III

II

I

 

Rysunek. Zestaw do miareczkowania kulometrycznego amperostatycznego. 

 

W skład zestawu wchodzą: 

I. Zestaw czterech elektrod, 

II.  Mieszadło magnetyczne, 

III.  Zasilacz prądu stałego - układ wskaźnikowy, 

IV.  Zegar elektroniczny. 
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Rysunek. Zasilacz prądu stałego – układ wskaźnikowy. 

 

1. gniazdo dla elektrody Pt (blaszka) generującej Br2; 

2. gniazdo elektrody węglowej; 

3. gniazdo elektrody wskaźnikowych – drut Pt; 

4. gniazdo elektrody wskaźnikowej – większa blaszka Pt; 

5. przełącznik sieciowy; 

6. miernik; 

7. przełącznik podający napięcie układu wskaźnikowego na miernik 6 (zakres 0-400mV); 

8. pokrętło regulacji wartości napięcia układu wskaźnikowego; 

9. przełącznik wyboru wartości prądu stałego; 

10. Ŝarówki informacyjne. 
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1 4 3 2
 

Rysunek. Zegar elektroniczny. 

1. przełącznik sieciowy; 

2. przełącznik rozpoczęcia odliczania czasu i rozpoczęcia miareczkowania; 

3. przełącznik zakończenia odliczania czasu i zakończenia miareczkowania; 

4. przełącznik zerowania zegara. 

 

 

Uruchomienie zestawu aparaturowego. 

 

1. Podłączyć elektrody. 

2. Włączyć do gniazda sieciowego aparat III  i IV . 

3. Ustalić wartość napięcia wskaźnikowego na 190mV. 

4. Wybrać wartość prądu generującego – 4mA. 

5. Wyzerować zegar za pomocą przełącznika 4. 
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Sposób wykonania ćwiczenia. 

 

Sposób wykonania ćwiczenia jest identyczny zarówno dla wyznaczanie liczby 

elektronów biorących udział w reakcji jak i dla wyznaczanie masy w próbkach 

indywidualnych. 

 

1. Wydaną próbkę w kolbie miarowej uzupełnić wodą destylowaną do kreski. 

 

UWAGA! Elektrody pomiarowe wykonane są w formie zblokowanej. Nie naleŜy 

ich podnosić! 

 

2. Przemyć elektrody pomiarowe wodą destylowaną tzn. do naczynka 

pomiarowego (NP) nalać wody destylowanej, zanurzyć w niej elektrody i włączyć 

mieszadło na kilkanaście sekund. Aby wyjąć naczynko pomiarowe (NP) z zestawu 

naleŜy przesunąć  mieszadło magnetyczne w lewo, drugą ręką trzymając naczynko 

pomiarowe! 

3. Do NP nalać elektrolitu pośredniczącego (0.5M KBr + 0.1M HCl) i ok. 0.5ml 

roztworu badanego i zanurzyć w nim zestaw elektrod (elektrody nie mogą wystawać nad 

powierzchnię roztworu). Po włączeniu mieszadełka wykonać miareczkowanie. Aby 

rozpocząć miareczkowanie naleŜy wcisnąć przełącznik 2 zegara (zaświeci się Ŝarówka 

start w aparacie III ). W celu zakończenia miareczkowania w momencie rozpoczęcia 

opadania wskazówki miernika 6 naleŜy wcisnąć przełącznik 3 zegara (zaświeci się 

Ŝarówka stop w aparacie III ). Odczytać i zapisać czas (zegar wyświetla czas w minutach 

i sekundach np.3,04 oznacza 3 minuty 4 sekundy), a następnie wyzerować zegar za 

pomocą przełącznika 4. 

4. Nalać do NP 5ml badanej próbki. Wykonać miareczkowanie. Następnie z NP 

odpipetować 5ml roztworu i nalać kolejną porcję badanej próbki (5ml). Wykonać drugie 

miareczkowanie. W ten sposób naleŜy zarejestrować czasy trzech miareczkowań nie 

róŜniących się więcej niŜ 5s wykonanych w jednej porcji elektrolitu podstawowego. Do 

obliczeń przyjąć średnią wartość z trzech pomiarów. 

5. Po analizie umyć elektrody jak w punkcie 2. Elektrody zostawć w świeŜej 

porcji elektrolitu pośredniczącego. 
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W opracowaniu wyników naleŜy umieścić: 

 

1. Zasadę oznaczeń kulometrycznych. 

Obliczenia: 

2. – podać czasy kolejnych miareczkowań oraz przyjętą wartość średnią, 

wyliczyć liczbę elektronów n zgodnie z poniŜszych wzorem, wyniki umieścić w tabeli: 

 

Miareczkowanie kulometryczne – wyznaczanie liczby 

elektronów biorących udział w reakcji 

C6H8O6 

t1=                        [s] tśr=                        [s] 

t2=                        [s] nteotet.= 

t3=                        [s] nrzecz.= 

 

3. – wyznaczoną wartość n dla oznaczanej substancji oraz jej porównanie z teoretyczną 

wartością n dla oznaczanej substancji wynikającą z równania reakcji z pkt.B. 

4. – masy badanych substancji w próbkach otrzymanych do analizy 

5. – wyliczony błąd względny i błąd bezwzględny oznaczania. Masy rzeczywiste w 

wydanych próbkach podaje prowadzący ćwiczenia po sprawdzeniu prawidłowości 

praktycznego wyznaczania mas przez studentów wykonujący ćwiczenie. 

 

Wyniki zamieścić w tabeli: 

 

Miareczkowanie kulometryczne – wyznaczanie masy w 

próbkach 

Imię i nazwisko 

t1=                        [s] tśr=                        [s] 

t2=                        [s] m= 

t3=                        [s] mrzecz.= 

Błąd bezwzględny [mg] 

Błąd względny [%] 

 

 Przy obliczeniach korzysta się z następujących wzorów: 
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1. Wyznaczanie ilości elektronów: 

mF

MIt
n =    (6) 

gdzie: 

M – masa molowa badanego związku [g/mol] 

I – natęŜenie prądu generującego 0
2Br [A] 

t – czas miareczkowania wyznaczony eksperymentalnie [s] 

F – stała Faradaya 96500[C/mol] 

m – masa badanego związku w wydanej próbce [g] 

 

2. Analiza ilościowa: 

nF

MIt
m =    (7) 

N – ilość elektronów wyznaczona w punkcie 1 

M, I, t, F – jak w punkcie 1. 
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