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POTENCJOMETRIA

Oznaczanie azotu azotanowego z użyciem elektrody jonoselektywnej.

Dr Dorota Sieńko, Zakład Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej,
Wydział Chemii UMCS w Lublinie

CEL ĆWICZENIA
Celem ćwiczenia jest wyznaczenie współczynnika selektywności

elektrody azotanowej względem jonów chlorkowych, określenie dolnej
granicy stosowalności elektrody oraz wyznaczenie stężenia jonów
azotanowych metodą Grana.

Materiały z części 1 i 2 są dostępne w Bibliotece Wydziału Chemii UMCS
w Lublinie.

3. POMIAR Z UŻYCIEM ELEKTROD JONOSELEKTYWNYCH.

3.1. Przygotowanie elektrod do pomiaru
Każda nowa elektroda BMSA (z quasi-ciekłą fazą potencjało-

twórczą) powinna być kondycjonowana przez użytkownika przez około 6
godz. w 0.l M roztworze jonów, do oznaczania których elektroda jest
przeznaczona. Po kondycjonowaniu elektrodę należy opłukać wodą
destylowaną, osuszyć i przechowywać na powietrzu przez ok. 12 godz. W
tym czasie następuje samorzutna regeneracja elektrody.

Właściwe postępowanie z elektrodami pozwala na dłuższy czas ich
użytkowania. Elektrody BMSA eksploatowane w podany wyżej sposób
posiadają trwałość nie mniejszą niż 4 miesiące.

3.2. Pomiar
Pomiar SEM ogniwa pomiarowego polega na zanurzeniu elektrod:

pomiarowej i odniesienia do roztworu badanego, uruchomieniu
mieszadełka i po ustabilizowaniu się SEM (tj. niezmienność SEM w czasie
30 s) odczytanie jego wartości.
Jeśli różnica potencjałów nie może się ustalić przez 3- 4 min. przyjąć
wartość środkową ze wskazań przyrządu.
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4. WYKONANIE ĆWICZENIA

I. Sporządzenie charakterystyki elektrody i wyznaczenie zakresu
pomiarowego.

Przed pomiarem elektrodę jonoselektywną należy kondycjonować
przez 10 - 15 min. w 10-3 M roztworze oznaczanych jonów (np. NO3

-).
Wykonać serię pomiarów SEM ogniwa pomiarowego w roztworach jonów
azotanowych o stężeniach 10-5 M, 10-4 M, 10-3 M, 10-2 M, 10-1 M. Pomiary
rozpocząć od najniższego stężenia tj. 10-5 M. Pomiędzy pomiarami nie
należy płukać elektrod wodą a jedynie osuszyć bibułą. Elektrody opłukać
wodą po zakończeniu serii pomiarów. Wyniki zamieścić w tabeli 1:

Tabela 1
Stężenie Aktywność SEM (mV)

Roztwór
KNO3

roztwór
KCl

10-5M
10-4M
10-3M
10-2M
10-1M

Sporządzić wykres zależności SEM od ujemnego logarytmu z
aktywności jonów azotanowych. Zaznaczyć na wykresie zakres pomiarowy
elektrody i porównać go z zakresem podanym w normie. Wyznaczyć
nachylenie charakterystyki elektrody S (S = ∆SEM/∆pa) i porównać z
nachyleniem teoretycznym. Dla obliczenia aktywności jonu w tych
roztworach konieczna jest znajomość współczynnika aktywności f, który
obliczyć można z teorii Debye’a - Huckla, gdy moc jonowa roztworu nie
przekracza 0.1M. Aktywność i-tego jonu ai jest równa stężeniu ci tego jonu
pomnożonemu przez współczynnik aktywności fi :

ai = ci fi

Współczynnik aktywności oblicza się ze wzoru:

µ

µ

+

−
=

1

z5.0
flog

2
i

i



Pracownia Analizy Instrumentalnej - Potencjometria                      str. 3

Siła jonowa µ  roztworu zależy od stężeń wszystkich jonów obecnych w
roztworze i opisana jest zależnością:

µ = 0.5 ∑ ci zi
2

gdzie: ci - stężenie molowe jonu i
zi - ładunek jonu i

(np. dla roztworu KNO3 należy uwzględnić obecność jonów K+ i NO3
-)

II. Wykonanie oznaczenia.

Próbkę w kolbce uzupełnić do kreski wodą destylowaną.
Odpipetować do zlewki 20 ml roztworu i wykonać pomiar SEM ogniwa
pomiarowego. Dodać 50µl roztworu wzorca KNO3 o stężeniu 1M i
zmierzyć SEM. Pomiar powtórzyć po kolejnym dodatku wzorca.
Wyniki umieścić w tabeli 2:

Tabela 2
Vs (µl) SEM

(mV) 10
E A

S
−

(V0+Vs)⋅ 10
E A

S
−

0
50
100

gdzie:
A - SEM zmierzona w próbce bez dodatku wzorca,
E - SEM zmierzona w próbce z dodatkiem wzorca
V0 - objętość próbki (w ćwiczeniu - 20 ml),
Vs - objętość wzorca (wyrazić w ml).

III. Oznaczanie stężenia azotanów w próbce metodą Grana.

Metoda dodatku wzorca do próbki z wykorzystaniem wykresów

Grana polega na wykreśleniu zależności (V0+Vs) ⋅ 10
E A

S
−

 od Vs. Przez
uzyskane punkty prowadzi się prostą, aż do przecięcia się z osią X.
Oznaczony odcinek (0, Vx) odpowiada zawartości oznaczonej substancji w
próbce przy zastosowaniu identycznej skali po obu stronach osi X oraz
założeniu prostoliniowego przebiegu charakterystyki elektrody w obszarze
stosowanych dodatków. Odczytana objętość Vx pozwala na obliczenie
stężenia w próbce (Cx) ze wzoru:
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C
V C

Vx
x s=

⋅

0

gdzie:
V0 - objętość próbki (w ćwiczeniu - 20 ml),
Cs - stężenie wzorca (w ćwiczeniu - 1 M).

Ze względu na stosowanie małych objętości dodatków w stosunku do

objętości próbki (Vs<<V0), można korzystać z wykresów zależności 10
E A

S
−

od Vs.

IV. Wyznaczanie współczynnika selektywności.

W celu wyznaczenia współczynnika selektywności należy wykonać
serię pomiarów SEM ogniwa pomiarowego w roztworach jonów
chlorkowych o stężeniach 10-5 M, 10-4 M, 10-3 M, 10-2 M, 10-1 M. Wyniki
zamieścić w Tabeli 1.

Sporządzić wykres zależności SEM od ujemnego logarytmu z
aktywności jonów chlorkowych (na jednym wykresie z krzywą dla jonów
azotanowych). Współczynnik selektywności wyliczyć ze wzoru:

log
( )

( ) logK E E
S

z
y

aij i=
−

− −2 1 1

gdzie:
Kij  - współczynnik selektywności,
E2-E1 - różnica potencjałów elektrody w roztworach jonów azotanowych i

chlorkowych o tej samej aktywności (równa różnicy SEM w tych
roztworach),

S - nachylenie charakterystyki elektrody dla jonów azotanowych,
z, y - ładunki  jonów głównego i interferującego
ai - aktywność jonów azotanowych.

Współczynnik selektywności określić dla wyznaczonej w pkt. III
aktywności jonów azotanowych w indywidualnej próbce.

Opracowanie wyników powinno zawierać:

- zasadę pomiaru w potencjometrii bezpośredniej;
- wykres charakterystyk elektrody dla jonów azotanowych i chlorkowych;
- limit detekcji dla danej elektrody;
- wyniki analizy próbki (każdego studenta) uzyskane metodą Grana;
- współczynnik selektywności elektrody dla aktywności jonów

azotanowych wyznaczonych w próbce za pomocą metody Grana
(każdego studenta);

- wyniki ćwiczenia podpisane przez prowadzącego.


