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Cel ćwiczenia.
a. wyznaczenie ilości elektronów biorących udział w procesie chemicznym;
b.  wykonywanie 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).

Schemat ideowy układu pomiarowego:

Układ generujący Br2
0                              Układ wskaźnikowy PK

Miareczkowanie kulometryczne
Miareczkowanie kulometryczne polega na elektrolitycznym generowaniu

substancji rozpuszczalnej 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
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przez obserwację jakiejś niezależnej 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, gdyż często
reakcje zachodzące na niej przeszkadzają w oznaczaniu.

W naszym ćwiczeniu miareczkowanie prowadzi się w roztworze
elektrolitu pośredniczącego 0.5 M KBr + 0.1 M HCl. Czynnikiem miareczkują-
cym jest generowany (wytwarzany) na anodzie platynowej (elektrodzie
pracującej) wolny brom,

2 2 2
0Br e Br− − =

który utlenia obecną w roztworze badaną substancję (N2H4•2HCl lub KSCN), a
sam redukuje się do Br−

Br e Br2 2 2+ = −

Po wyczerpaniu się w naczynku pomiarowym badanej substancji w
roztworze pojawia się nadmiar wolnego bromu. Powstaje wtedy odwracalny
układ red-ox 2 2

0Br Br− / . Elektrody układu wskaźnikowego spolaryzowane są
napięciowo ∆U≈200 mV, 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 200 mV przyłożone do elektrod układu wskaźnikowego nie jest
w stanie spowodować reakcji elektrodowych. Przez układu 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 natężeniu do
oznaczania badanej substancji uwarunkowane jest obecnością tzw. układu
pomocniczego w postaci substancji znajdującej się w roztworze w dostatecznie
dużym stężeniu, która biorąc udział  w reakcji elektrodowej wytwarza produkt -
czynnik miareczkujący. Czynnik ten reaguje z 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 pożądanego punktu końcowego (PK). Zapewnia to
usunięcia wszystkich zanieczyszczeń, które mogą reagować z generowanym
odczynnikiem miareczkującym, a także eliminuje niepewność co do stanu
powierzchni elektrod (np. obecność warstwy tlenkowej).
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Zestaw pomiarowy

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 i 4 – gniazda elektrod wskaźnikowych (3 – drut Pt, 4 – większa blaszka Pt);
5 – przełącznik sieciowy;
6 – miernik;
7 – przełącznik podający napięcie układu wskaźnikowego na miernik 6 (zakres

0−400 mV);
8 – pokrętło regulacji wartości napięcia układu wskaźnikowego;
9 – przełącznik wyboru wartości prądu stałego;
10, 11 – żarówki informacyjne

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.
Podłączyć elektrody. Włączyć do sieci aparat III i IV. Wyzerować zegar.

Ustalić wartość napięcia wskaźnikowego na 190 mV. Wybrać wartość prądu
generującego (4 mA). Rozpoczęcie miareczkowania i odliczania czasu -
wcisnąć przełącznik 2 zegara (zaświeci się żarówka start w aparacie III).
Zakończenie miareczkowania - w momencie rozpoczęcia opadania wskazówki
miernika 6 wcisnąć przełącznik 3 zegara (zaświeci się żarówka stop w aparacie
III). Odczytać czas, wyzerować zegar za pomocą przełącznika 4.

Sposób wykonania ćwiczenia:
1. Podłączyć elektrody i uruchomić zestaw aparaturowy.
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2. Przemyć elektrody pomiarowe wodą destylowaną tzn. do naczynka
pomiarowego (NP) nalać H20 dest., zanurzyć w niej elektrody i włączyć
mieszadełko na kilkanaście sekund.

3.  Wydaną próbkę w kolbce miarowej uzupełnić wodą destylowaną do kreski.

UWAGA! Elektrody pomiarowe wykonane są w formie zblokowanej.

Podnoszenie i opuszczanie całego zestawu wykonuje się po odkręceniu
małego motylka umieszczonego z tyłu statywu.

4. Do NP nalać elektrolitu pośredniczącego (0.5 M KBr + 0.1 M HCl) i ok. 0.5
ml roztworu badanego i zanurzyć w nim zestaw elektrod (elektrody nie mogą
wystawać nad powierzchnię roztworu). Po włączeniu mieszadełka wykonać
miareczkowanie.

5. Odpipetować z NP 5ml elektrolitu pośredniczącego (nie podnosić elektrod
pomiarowych) i nalać do NP 5ml badanej próbki. Wykonać miareczkowanie.
Zapisać czas (zegar wyświetla czas w minutach i sekundach np. 2,24 oznacza
2 minuty i 24 sekund), a następnie wyzerować zegar.

6. Z NP odpipetować  5 ml roztworu i nalać kolejną porcję badanej próbki (5
ml). Wykonać drugie miareczkowanie. W ten sposób należy zarejestrować
czasy trzech miareczkowań nie różniących się więcej niż 5 s wykonanych w
jednej porcji elektrolitu pośredniczącego. Do obliczeń przyjąć średnią
wartość z trzech pomiarów.

7. Po analizie umyć elektrody jak w punkcie 2. Elektrody zostawić zanurzone w
świeżej porcji elektrolitu pośredniczącego.

W opracowaniu wyników należy umieścić:
A. zasadę oznaczeń kulometrycznych;
B. reakcję między Br2 a oznaczaną substancją;
C.  obliczenia - podać czasy kolejnych miareczkowań oraz przyjętą wartość

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

Miareczkowanie kulometryczne - wyznaczanie liczby elektronów biorących udział w rekacji
KSCN N2H4.2 HCl

t1=                    [s] tśr=                   [s] t1=                    [s] tśr=                   [s]
t2=                    [s] nteoret.= t2=                    [s] nteoret.=
t3=                    [s] nrzecz.= t3=                    [s] nrzecz.=

D. wyznaczoną wartość n dla oznaczanej substancji oraz jej porównanie z
teoretyczną wartością n dla oznaczanej substancji wynikającą z równania
reakcji z pkt. B

E. masy badanych substancji w próbkach otrzymanych do analizy
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F.  wyliczony błąd względny i błąd bezwzględny oznaczenia. Masy rzeczywiste
w wydanych próbkach podaje prowadzący ćwiczenia po sprawdzeniu
prawidłowości praktycznego wyznaczenia mas przez studentów
wykonujących ćwiczenie

Wyniki zamieścić w tabeli:

Miareczkowanie kulometryczne- wyznaczanie
masy w próbkach

Imię i nazwisko
rodzaj substancji:
t1=                    [s] tsr=                   [s]
t2=                    [s] m=
t3=                    [s] mrzecz.=
błąd bezwzględny [mg]:
błąd względny [%]:

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

n MIt
mF= (6)

gdzie:
M – masa molowa badanego związku [g/mol]
I – natężenie prądu generującego Br2

0 [A]
t – czas miareczkowania, wyznaczony eksperymenyalnie [s]
F – stała Faradaya 96500 C
m – masa badanego związku w wydanej próbce [g]

2. Analiza ilościowa:
m MIt

nF= (7)

n – ilość elektronów wyznaczona w punkcie l;
M, I, t, F - jak w punkcie 1


