
*DCP – skrót z angielskiego określenia: direct current polarography 

*HMDE – ang. hanging mercury drop electrode 

*MFE – ang. mercury film electrode 

 

POLAROGRAFIA STAŁOPRĄDOWA (DCP)* 

 

Analiza jakościowa i ilościowa próbki metodą polarografii stałoprądowej 
Dr D. Sieńko,  Zakład Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej, Wydział Chemii 

UMCS w Lublinie. 

 

Metody woltamperometryczne zaliczane są do grupy metod 

elektrometrycznych, a ze względu na rodzaj zjawisk zachodzących w 

ogniwie - do metod polegających na elektrolizie w warstwie dyfuzyjnej. 

Polegają one na pomiarze zależności natężenia prądu elektrycznego w 

funkcji przyłożonego potencjału elektrody.  

W metodach woltamperometrycznych wyróżniamy:  

 polarografię, polegającą na pomiarach prowadzonych z użyciem 

elektrod ciekłych, których powierzchnia odnawia się w sposób 

okresowy lub ciągły np. kapiącej elektrody rtęciowej (KER), 

 woltamperometrię, w której stosowane są elektrody stacjonarne 

(wisząca elektroda rtęciowa (HMDE)*, elektroda z filmem rtęci na 

stałym nośniku np. z Ag (MFE)*, elektrody metaliczne (Au, Pt), 

elektroda z węgla szklistego). 

Twórcą polarografii jest czeski uczony Jarosław Heyrovsky (1891-1967) 

uhonorowany za wynalezienie i rozwój tej metody nagrodą Nobla w 1959r. 

Zastosowanie KER jako elektrody idealnie polaryzowalnej o odnawiającej 

się ale małej powierzchni sprawiło, że w układzie płyną małe prądy, dzięki 

czemu elektroliza zachodzi nie w całej objętości roztworu, ale tylko w 

warstwie przyelektrodowej, wobec czego stężenie depolaryzatora w głębi 

roztworu praktycznie nie ulega zmianie, co pozwala na wielokrotne 

rejestrowanie krzywych z tego samego roztworu. Poza tym duże 

nadnapięcie wodoru na rtęci pozwala na przeprowadzanie oznaczeń w 

szerokim zakresie potencjałów (od – 1.6 V do + 0.2 V). W praktyce stosuje 

się kilka technik polarograficznych: 

 polarografię stałoprądową, w której do KER jest przykładany 

potencjał zmieniający się liniowo w czasie, 

 polarografię zmiennoprądową, w której liniowa zmiana potencjału 

elektrody pracującej jest modulowana napięciem zmiennym, 

 polarografię pulsową, w której na potencjał elektrody pracującej 

nakładane są impulsy napięcia prądu pulsującego, 

 oscylopolarografię, w której zmiany przykładanego do elektrod 

napięcia następują z szybkością dochodzącą do kilkudziesięciu V/s. 

Zastosowanie elektrody stacjonarnej w woltamperometrii pozwoliło na 

zwiększenie czułości i selektywności oznaczeń poprzez możliwość 

zastosowania nagromadzania (elektrolizy wstępnej) oznaczanego składnika 

(woltamperometria inwersyjna). 
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 W niniejszym ćwiczeniu zastosowano do oznaczeń technikę 

polarografii stałoprądowej (DCP) jako najprostszą z metod opierających 

się na pomiarze zależności napięcie-prąd. Rys. 1 przedstawia schemat 

zestawu do polarografii w którym jedną z elektrod jest rtęć wypływająca w 

postaci drobnych kropli z kapilary 1, drugą jest elektroda porównawcza 2 

(nasycona elektroda kalomelowa-NEK) połączona z roztworem badanym 

kluczem elektrolitycznym. Napięcie z zasilacza 4 regulowane jest w 

sposób ciągły za pomocą potencjostatu 3. Natężenie prądu płynącego przez 

elektrolit pod wpływem przykładanego napięcia mierzy się za pomocą 

galwanometru 5.  

Jeżeli kroplową elektrodę rtęciową połączoną według schematu 

przedstawionego na rys. 1. wprowadzi się do roztworu elektrolitu 

podstawowego (soli mocnych kwasów i zasad typu NaCl, KCl, LiCl, lub 

czwartorzędowych soli amoniowych) zawierającego małe ilości (10
–3

 - 10
–

5 
mol/dcm

3
) zdolnych do redukcji kationów X

z+
 i Y

n+
, to zmiany natężenia 

prądu płynącego między elektrodami, wywołane przykładanym 

wzrastającym potencjałem powodują powstanie krzywej polarograficznej 

nazwanej falą polarograficzną (rys. 

2). Równanie fali polarograficznej, 

czyli matematyczną zależność I=f(E) 

można wyprowadzić z równania 

Nernsta [2]. 

 

 
 

 

 

 

Rys. 1. Schemat zestawu do polarografii. Rys.2.Krzywa polarograficzna. 

 

Początkowy odcinek krzywej AB odpowiada prądowi szczątkowemu, 

spowodowanemu przez redukcję śladowych ilości zanieczyszczeń (np. 

resztek tlenu) oraz prądowi pojemnościowemu powstającemu w wyniku 

ładowania podwójnej warstwy elektrycznej na powierzchni kropli rtęci, 

którą można rozpatrywać jako swego rodzaju kondensator (rys. 3). Przy 

powierzchni KER następują lokalne zmiany stężenia, a to pociąga za sobą 
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zmianę potencjału elektrody, czyli jej polaryzację. Przy stężeniach 

kationów zdolnych do redukcji  rzędu 10
-5

 mol/dcm
3
 prąd pojemnościowy 

jest równy prądowi faradayowskiemu, dlatego analizowanie roztworów 

zawierających substancje elektroaktywne o stężeniach mniejszych niż 10
-5

 

mol/dcm
3
 za pomocą tej metody jest trudne lub nawet niemożliwe [1]. W 

punkcie B zostaje osiągnięte napięcie rozkładowe składnika X
z+

 i następuje 

reakcja redukcji: X
z+

 + ze  X(Hg), której wynikiem jest wzrost natężenia 

prądu płynącego przez roztwór. Po oderwaniu się kropli rtęci od katody, X 

zostaje usunięty w postaci amalgamatu. Z najbliższego otoczenia elektrody 

ubywa jonów X
z+

 w rezultacie czego powstaje różnica stężeń jonów X
z+

 

między warstwą przyelektrodową, a pozostałą częścią roztworu. W wyniku 

różnicy stężeń następuje dyfuzja jonów z głębi roztworu do powierzchni 

elektrody i płynie prąd dyfuzyjny, którego obrazem jest stroma część 

krzywej, czyli odcinek BD. Odcinek ten jest strefą depolaryzacji KER, zaś 

substancje, które przy odpowiednim potencjale depolaryzują KER, czyli 

ulegają redukcji, noszą nazwę depolaryzatorów. Zwiększanie napięcia 

powoduje wzrost szybkości redukcji depolaryzatora po czym natężenie 

prądu dyfuzyjnego osiąga wartość stałą (odcinek DE) i mówimy o tzw. 

granicznym prądzie dyfuzyjnym, dla depolaryzatora X
z+

 jest to Id
x
. Od 

tego momentu depolaryzator redukuje się tak szybko jak jest dostarczany 

do powierzchni elektrody. Stężenie substancji przy elektrodzie zmniejsza 

się do wartości minimalnej, która podczas dalszego wzrostu potencjału 

pozostaje praktycznie stała. Szybkość dyfuzji jak już wspomniano zależy 

od różnicy stężeń przy powierzchni elektrody i w głębi roztworu. Skoro 

różnica ta jest stała, więc natężenie prądu zdeterminowanego w tych 

warunkach wyłącznie dyfuzją nie zmienia się. W punkcie E zostaje 

osiągnięty potencjał rozkładowy kolejnego depolaryzatora Y
n+

 i proces się 

powtarza. 

Oscylacje, które charakteryzują cały wykres, spowodowane są kolejnymi 

zmianami powierzchni kropli rtęci podczas jej narastania i urywania się. 

 
Rysunek. 3. Schemat podwójnej warstwy elektrycznej na KER. 
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Graniczny prąd dyfuzyjny jest podstawowym prądem wykorzystywanym w 

ilościowej analizie polarograficznej. Równanie Ilkoviča opisuje 

zależność między stężeniem substancji badanej (depolaryzatora) c, a 

granicznym prądem dyfuzyjnym Id dla danego depolaryzatora. 

Równanie Ilkoviča w formie uproszczonej to zależność; Id = k·c 

(k=const.), słuszna przy zachowaniu stałych warunków temperatury, 

średnicy i długości kapilary oraz wysokości słupa rtęci nad wylotem 

kapilary i napięcia powierzchniowego na granicy faz rtęć-roztwór 

będącego funkcją przyłożonego do KER potencjału. Pełne równanie 

Ilkoviča przedstawione jest poniżej: 

Id = 607 z D
1/2

m 
2/3

t 
1/6

 c 

gdzie; z-liczba elektronów biorących udział w reakcji, D-współczynnik 

dyfuzji [cm
2
/s], m-wydajność kapilary [mg/s], t-czas trwania kropli [s], 

607-współczynnik obejmujący wielkości stałe w temp. 298 ºK, czasami 

podawany jest współczynnik o wartości 708, który jest wyznaczony dla 

maksymalnego , granicznego prądu dyfuzyjnego (używany w polarografii 

tastowej), c-stężenie substancji elektroaktywnej [mmol/dcm
3
], Id-średni 

graniczny prąd dyfuzyjny [µA]. Wartość granicznego prądu dyfuzyjnego 

można wyrazić za pomocą wysokości fali polarograficznej (rys. 2). 

Potencjał przy którym prąd dyfuzyjny osiąga wartość połowy prądu 

granicznego, lub inaczej połowy wysokości fali polarograficznej określa 

się jako potencjał półfali (E1/2). Potencjał półfali nie zależy od stężenia 

depolaryzatora oraz parametrów elektrody rtęciowej i jest wielkością 

charakterystyczną dla jonów redukujących się z danego roztworu 

podstawowego. Dlatego wartość potencjału półfali jest podstawą analizy 

jakościowej i ten parametr służy do identyfikacji depolaryzatora 

znajdującego się w badanej próbce. Z matematycznego punktu widzenia 

potencjał półfali to potencjał w punkcie przegięcia krzywej napięcie-

natężenie (np. punkt C dla depolaryzatora X). 

W pomiarach ilościowych prąd szczątkowy, prąd pojemnościowy i prąd 

migracyjny są zjawiskami niepożądanymi dlatego dąży się różnymi 

sposobami do ich eliminacji. 

W celu zapoznania z podstawami analizy jakościowej i ilościowej  w 

naszym ćwiczeniu zastosowano typowy elektrolit podstawowy (EP), jakim 

jest 0.5 M KCl. Kation i anion elektrolitu podstawowego nie ulegają 

reakcjom elektrolitycznym w stosowanym przedziale potencjałów. 

Działanie ich polega na przewodzeniu prądu umożliwiającym 

depolaryzatorom zbliżanie się do katody wyłącznie na drodze dyfuzji. 

Duże stężenie elektrolitu podstawowego (ponad 100 krotnie większe od 

stężenia depolaryzatora) powoduje, że składowa migracyjna prądu spada 

do zera, stąd prąd graniczny jest równy prądowi dyfuzyjnemu. Gdyby 

elektrolitu podstawowego nie było, to jony depolaryzatora migrowałyby w 

polu elektrycznym efektem czego byłby prąd migracyjny. Dodatkowo  do 

elektrolitu podstawowego można wprowadzać substancje powierzchniowo  
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czynne, których zadaniem jest tłumienie maksimów na falach 

polarograficznych oraz roztwory buforowe pozwalające na rozdzielenie fal 

położonych blisko siebie i związki kompleksotwórcze służące 

zamaskowaniu przeszkadzających kationów. 

Rozpuszczony w roztworze badanym tlen ulega redukcji na KER i na 

polarogramie pojawiają się tzw. maksima tlenowe. W roztworze KCl 

występują dwie fale: pierwsza przy E1/2 = -0.05 V , druga przy E1/2 = -0.9 V 

względem NEK. Fale te przeszkadzają w oznaczeniu wielu 

depolaryzatorów i dlatego tlen jest usuwany z roztworu poprzez 

przepuszczenie przez próbkę gazu obojętnego (N2, Ar). 

Na przykładzie tabeli zamieszczonej na końcu opracowania wskazano 

również na jeden ze sposobów zwiększenia selektywności oznaczeń przez 

dobór odpowiedniego środowiska (pH, rodzaju elektrolitu podstawowego). 

 

Uwaga! Przed przystąpieniem do ćwiczeń zapoznać się z uwagami 

wstępnymi i przestrzegać zaleceń w nich zawartych  

 

Uwagi wstępne.  

 

1. Każdą, najmniejszą nawet kroplę rtęci, która wydostanie się poza 

naczyńko polarograficzne, należy natychmiast zebrać za pomocą 

łopatki amalgamowanej. 

2. Badane roztwory po zakończeniu pomiarów, wylać wraz z rtęcią do 

słoika z napisem Zlewki Hg. NIEDOPUSZCZALNE jest wylewanie 

Hg do zlewu.  

 

Ćwiczenie składa się z następujących etapów:  

I)  zarejestrowanie polarogramów odtlenionych próbek (wszystkich 

     studentów w grupie ćwiczeniowej). 

II) sporządzenie krzywej kalibracyjnej (wspólnej dla grupy ćwiczeniowej) 

III) interpretacja jakościowa i ilościowa otrzymanych próbek 

      (indywidualnie dla każdego studenta). 

 

Przygotowanie próbki do analizy  

Otrzymaną w kolbce miarowej 50 ml próbkę z analizą uzupełnić do kreski 

elektrolitem podstawowym 0.5 M KCl (EP)(nie wodą!!!). 
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Klasyczny zestaw aparaturowy do polarografii stałoprądowej wykorzystuje 

zbiornik rtęci i kapilarę z której wypływa rtęć w sposób ciągły. 

Toksyczność rtęci oraz potencjalna łatwość rozlania rtęci jest przyczyną 

„przeniesienia” techniki w XXI wiek tj. zastosowania nowoczesnego 

analizatora μAUTOLAB Type III (Methrom, Holandia) oraz sterownika 

elektrodowego CGMDE model M165 (mtm.anko, Polska) do 

przeprowadzenia pomiaru metodą bezpośredniego pomiaru prądu w 

zależności od przyłożonego potencjału (direct current staircase). Elektroda 

CGMDE (controlled growth mercury drop electrode) generuje krople o 

zadanej wielkości i do każdej nowej kropli przykładany jest potencjał o 

zadanej wyższej wartości (są to „schodki” o zadanej wysokości, stąd 

angielska nazwa „staircase”). Nie mamy więc do czynienia z analogowym 

wzrostem potencjału lecz z numerycznym jego wzrostem. Zgodnie z 

nazewnictwem IUPAC, jeśli rejestrujemy zależność potencjał - prąd na 

wiszącej rtęci to otrzymany wykres jest woltamperogramem. (Polarogram - 

kiedy rejestrujemy na wyciekającej rtęci z kapilary).  

 

I. Rejestracja polarogramu odtlenionej próbki 

 

1. Ostrożnie zdjąć ze statywu elektrodowego naczyńko pomiarowe (NP). W tym 

celu przytrzymując jedną ręką NP, drugą ręką delikatnie nacisnąć mieszadło 

elektromagnetyczne (13, Rys.4 – str. 11), odsunąć je w lewą stronę, a 

naczyńko pomiarowe przesunąć ku dołowi i wyjąć spod układu elektrod. 

2. Do NP odpipetować 10 ml roztworu badanego. 

3. NP podstawić pod układ elektrod i przesunąć pod nie mieszadło magnetyczne. 

4. Elektrodę chlorosrebrową (REF), która znajduje się w brązowej butelce 

podłączyć do zestawu poprzez przyłączenie jej do kabelka oznaczonego 

etykietą REF i umieszczenie jej w NP przez otwór z prawej strony uchwytu 

elektrod. 

 

Włączyć komputer ICom, włączyć μAUTOLAB Type III (Power „on”), 

włączyć sterownik elektrodowy CGMDE model M165 („1” z tyłu panelu).  

Przycisnąć przycisk START. 

Sprawdzić parametry dla generowanej kropli rtęci wyświetlone na ekranie 

sterownika: 

1 kropla 

Liczba impulsów N=5 

Czas impulsu Ti=10ms 

Czas przerwy Tp=200ms 

Wyzwalanie zewnętrzne: TAK 

Sprawdzić czy cela elektrochemiczna jest włączona. Na panelu analizatora 

μAutolab powinna się wyświetlić informacja: cell enable, jeśli jej nie ma 

wcisnąć przycisk cell enable. 
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5. Odtlenić roztwór przepuszczając azot przez roztwór przez 5 minut. W 

tym celu nacisnąć przycisk „zawór gazu” na panelu elektrody. (Przepływ 

azotu z butli ustawia prowadzący ćwiczenia).  

 

Na ekranie komputera dwukrotnie kliknąć myszką na ikonie GPES. Po 

otwarciu programu GPES, wybrać myszką Method – otworzy się okno z 

listą metod z których wybieramy Voltammetric analysis, a następnie 

Sampled DC. 

Na ekranie komputera pojawi się okno Edit procedure z parametrami 

pomiaru metodą DC (direct current). Od góry ekranu: „0” do linii: 

Equlibration time (s): – 1 

Interval time: – 3 

Initial potential (V): -0.2 

End potential (V): -1.1 

Step potential (V): 0.01 

Standby potential (V): 0 

Wyłączyć przepływ azotu przez roztwór (nacisnąć przycisk „zawór gazu” 

na panelu elektrody) – spojrzeć na roztwór czy skończyło się odtlenianie. 

W celu zarejestrowania zależności wartości prądu od przyłożonego 

potencjału kliknąć przycisk Start u dołu ekranu komputera. 

Elektroda strąci jedną kroplę rtęci i za ok. 30 sekund rozpocznie 

generowanie kolejnych kropli rtęci. Do każdej kropli Hg będzie 

przykładany potencjał od zadanej wartości -0.2 V (wzrastający o 0.01V). 

Na sąsiednim oknie Data presentation pojawi się woltamperogram.  

Po zakończeniu pomiaru zapisać woltamperogram: 

Wybrać myszką File (główne okno programu GPES), następnie Save data 

As.., wybrać dysk lokalny C i katalog STUDENT (C:\STUDENT\nazwa 

próbki). Wydrukować woltamperogram próbki zaznaczając nazwisko 

studenta, któremu wydana została próbka: wybrać File, następnie print (w 

oknie print select wybrać window, w print window wybrać data 

presentation i kliknąć ok). 

Przeprowadzić analizę zarejestrowanego woltampergramu: 

W oknie Data presentation wybrać myszką Analysis, następnie Wave log 

analysis i posługując się kursorami wyznaczyć wartości potencjałów 

półfal i wartości prądów fal (prowadzący ćwiczenia zademonstruje 

sposób wykonania analizy woltamperogramów). 

 

Opłukać elektrody, naczynko i zarejestrować woltamperogramy 

następnych odtlenionych próbek.  

 

II. Sporządzanie krzywej kalibracyjnej 

1. Do NP odpipetować 10 ml
 
EP i za pomocą mikropipety dodać 50 l 

roztworu wzorca (510
-2

 M Cd(NO3)2) 
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2. Odtlenić roztwór przepuszczając azot przez roztwór przez 5 minut, a 

następnie skierować strumień gazu nad roztwór. 

3. Zarejestrować woltamperogram zawężając zakres potencjałów: 

Initial potential (V): -0.45 

End potential (V): -0.75 

Wyznaczyć wartość prądu fali dla zarejestrowanego wzorca kadmu. 

4. Dodać 4 kolejne porcje wzorca 

a) za pomocą mikropipety dodać do NP 50 l roztworu wzorca  

(510
-2

 M Cd(NO3)2) 

b) odtlenić roztwór przez 15 s  

c) zarejestrować woltamperogramy dla kolejnych stężeń kadmu, krzywa 

kalibracyjna powinna mieć pięć punktów. 

Po zarejestrowaniu wszystkich woltamperogramów wyłączyć celkę 

analizatora μAutolab. 

W celu zestawienia zarejestrowanych woltamperogramów wzorców należy 

do ostatniego zarejestrowanego wzorca kadmu na ekranie dodać kolejno 

wcześniej zarejestrowane i zapisane wotamperogramy wzorców kadmu. W 

tym celu na ekranie Data presentation wybrać Plot, a następnie Load 

overlay file i wybrać właściwe nazwy zapisanych woltamperogramów 

wzorców kadmu. 

Wydrukować zestawienie woltamperogramów wzorców kadmu (wszystkie 

wzorce na jednym wydruku). 

 

Po zakończeniu pomiarów, wlać wodę destylowaną do NP i odtlenić przez 

2 minuty (płuczemy naczynko i elektrody). Wyjąć elektrodę porównawczą 

REF z naczynka, opłukać wodą destylowaną i umieścić w butelce z 

nasyconym roztworem KCl. Wylać wodę z NP i zostawić suche naczynko 

podstawione w zestawie elektrodowym.  

 

ZAKOŃCZENIE pracy 

Po zakończeniu pomiarów zamknąć program GPES klikając myszką X w 

prawym górnym rogu ekranu komputera. NIE ZAMYKAĆ OKIEN 

wewnątrz programu GPES. Wyłączyć komputer, wyłączyć μAutolab 

oraz sterownik elektrody CGMDE. 

 

III. Interpretacja wyników 

Na podstawie woltamperogramów wyznaczyć potencjały półfal E1/2 

wszystkich depolaryzatorów w indywidualnych próbkach i przy użyciu 

tabeli zamieszczonej w tym opracowaniu (str.10), określić rodzaj 

depolaryzatorów otrzymanych w próbkach. Na podstawie danych 

eksperymentalnych wykreślić krzywą kalibracyjną depolaryzatora 

(zależność prądu fali od stężenia jonów kadmowych). W oparciu o krzywą 

kalibracyjną określić stężenie jonów Cd
2+ 

w wydanych próbkach. 
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Opracowanie powinno zawierać:  

- zasadę polarografii stałoprądowej, 

- krótki opis wykonanego ćwiczenia, 

- wyznaczone wartości E1/2 oraz odpowiadające im depolaryzatory wraz ze 

  sposobem wyznaczenia potencjałów półfal i przeliczenie wysokości fal na 

  wolamperogramach na odpowiadające im wartości natężenia prądów. 

- krzywą kalibracyjną i na jej podstawie analizę ilościową zawartości 

kadmu w próbkach, 

- zarejestrowane wolamperogramy, podpisane przez prowadzącego 

ćwiczenia 
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Rysunek 4. Statyw elektrodowy z zainstalowaną elektrodą CGMDE 


