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POTENCJOMETRIA 

 
Oznaczanie ibuprofenu za pomocą elektrody jonoselektywnej 

 
Dr Dorota Sieńko, Zakład Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej, Wydział 

Chemii UMCS w Lublinie. 
 
Materiały z części opisowej są dostępne w Bibliotece Wydziału Chemii 
UMCS w Lublinie (w pełnej wersji niniejszego opracowania).  
 
2. CEL ĆWICZENIA 
 Celem ćwiczenia jest wyznaczenie nachylenia charakterystyki 
elektrody ibuprofenowej, wyznaczenie współczynnika selektywności 
elektrody ibuprofenowej względem jonów octanowych, określenie dolnej 
granicy stosowalności elektrody oraz wyznaczenie stęŜenia jonów 
ibuprofenowych metodą Grana w próbce. 
 
3. IBUPROFEN 

Ibuprofen został wprowadzony do lecznictwa w 1969 roku. W 
Polsce stosowany jest od 1974 roku. Jest to kwas 2-(4-izobutylofenylo) 
propionowy (rys. 1) o charakterystycznym zapachu. Jest on 20 razy 
skuteczniejszy od aspiryny jako lek przeciwbólowy, ma właściwości 
przeciwzapalne i przeciwgorączkowe oraz zmniejsza agregację płytek 
krwi. Stosowany jest w ostrych i przewlekłych stanach zapalnych i 
zespołach bólowych w reumatologii i traumatologii. Mechanizm działania 
ibuprofenu związany jest z hamowaniem biosyntezy prostaglandyn i 
tromboksanu oraz zapobieganiem wyzwalania się innych mediatorów 
zapalenia6.  
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Rys. 1. Ibuprofen 
 

4. PODSTAWY POTENCJOMETRII 
 
Potencjał elektrody wyraŜa równanie Nernsta, które w ogólnej postaci dla 
kationów (+) i dla anionów (-) przedstawia wzór: 
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gdzie: Eo to potencjał standardowy elektrody, który wyznacza się 
względem  standardowej elektrody wodorowej w temp. 298K, kiedy 
aktywność  jonów czynnych jest równa 1mol/dm3, 

 i  to kation lub anion elektrodowo czynny, 
 z  to ładunek jonu (dodatni + lub ujemny -) 
 
W temp. 298K równanie to moŜna zapisać (E wyraŜony w woltach [V]): 
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Mechanizm powstawania potencjału elektrod jonoselektywnych jako 
elektrod wskaźnikowych oparty jest na procesie wymiany jonowej, 
zachodzącej pomiędzy membraną a roztworem. Mechanizm ten zaleŜny 
jest od rodzaju membrany. Na potencjał elektrody składa się potencjał na 
granicy faz, powstający w wyniku wymiany jonowej między roztworem 
próbki a fazą membrany oraz potencjał dyfuzyjny odpowiadający za 
procesy wewnątrz membrany. 
Potencjał elektrody jonoselektywnej opisany jest równaniem Eisenmana-
Nikolskiego wywodzącym się z równania Nernsta: 
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gdzie: 
 R - stała gazowa, 
 F - stała Faradaya (96500 C) 
 T - temperatura w K, 
 Kij - współczynnik selektywności, 
 z, y - ładunki jonów: głównego i interferującego, 

ai - aktywność jonu głównego 
aj - aktywność jonu interferującego  
 
Współczynnik Kij jest miarą selektywności elektrody względem jonu 

"i" w porównaniu z jonem "j". Im współczynnik ten jest mniejszy tym 
selektywność elektrody jest większa. Selektywność elektrody 
jonoselektywnej jest parametrem określającym jej zdolność do 
wybiórczego reagowania na aktywność określonych jonów w obecności 
innych jonów, które moŜna traktować jako czynniki zakłócające pomiar. 
Jeśli wartość współczynnika selektywności wynosi 10-2, oznacza to, Ŝe 
elektroda reaguje na oznaczany jon “i” 100 razy silniej niŜ na jon “j”, a to 
oznacza, Ŝe dopiero 100-krotny molowy nadmiar jonów “j” w stosunku do 
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jonów “i” wytworzy taki sam potencjał elektrody. Współczynnik 
selektywności Kij moŜna wyznaczać róŜnymi metodami. Jedną z tych 
metod podano w tym opracowaniu w pkt. IV .  
 KaŜda elektroda jonoselektywna posiada zespół parametrów 
określający jej przydatność do wykonania określonych zadań 
analitycznych. Parametrami tymi są: nachylenie charakterystyki 
elektrody (S), selektywność, zakres pomiarowy i związany z nim limit 
detekcji (LD), zakres temperaturowy, stabilność wskazań etc. W zaleŜności 
od sposobu uŜytkowania elektrody i okresu jej uŜytkowania, parametry te 
ulegać mogą daleko idącym zmianom. 
 W celu wyznaczenia powyŜszych parametrów naleŜy najpierw 
wyznaczyć zaleŜność SEM od logarytmu z aktywności jonu głównego 
(log ai), lub zaleŜności SEM od -log ai (pa). ZaleŜność potencjału 
elektrody jonoselektywnej w funkcji aktywności jonu głównego nazywa 
się odpowiedzią elektrody. Stanowi ona podstawową charakterystykę 
elektrody. PoniewaŜ elektroda odniesienia ma stały potencjał, więc zmiany 
SEM ogniwa pomiarowego są takie same jak zmiany potencjału elektrody 
jonoselektywnej. Dlatego charakterystykę elektrody moŜna zastąpić 
wyznaczeniem bezpośredniej zaleŜności między SEM powyŜszego 
ogniwa od -log ai. Z wyznaczonej zaleŜności odczytujemy nachylenie 
charakterystyki (S), zakres jej prostoliniowego przebiegu i limit detekcji. 
Sporządzenie dodatkowo zaleŜności SEM od ujemnego logarytmu z 
aktywności jonów interferujących pozwala obliczyć współczynniki 
selektywności dla danej elektrody jonoselektywnej. 
Przykładowa zaleŜność SEM od -log ai przedstawiona jest na rysunku: 
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Zakres prostoliniowego przebiegu powyŜszej krzywej nazywany jest 
takŜe zakresem odpowiedzi nernstowskiej elektrody i moŜe być 
wykorzystany do oznaczeń ilościowych za pomocą tej elektrody. 
 Nachylenie krzywej kalibracyjnej w jej części prostoliniowej jest 
określane jako nachylenie charakterystyki elektrody i jest miarą 
czułości elektrody. Przyjmuje się, Ŝe dla prawidłowo funkcjonujących 
elektrod nachylenie ma wartość S/z. Stąd dla jonów jednowartościowych 
(z=1) przy dziesięciokrotnej zmianie aktywności jonów zmiana SEM 
powinna wynosić 59 mV. Elektroda ibuprofenowa charakteryzuje się tzw. 
nernstowskim nachyleniem charakterystyki, świeŜo przygotowana ma 
nachylenie -59.2 mV/dekadę. 
 Limit detekcji (LD) jest to aktywność jonu głównego przy którym 
potencjał EJS róŜni się o 18/z mV od wartości wynikającej z liniowego 
przebiegu charakterystyki elektrody. 
 JeŜeli stęŜenie jonów interferujących w roztworze jest duŜe oraz 
wielkości odpowiednich współczynników selektywności elektrody są 
niekorzystne, naleŜy się liczyć wówczas z ograniczeniem uŜytecznego 
zakresu pomiarowego elektrody tylko do obszaru duŜych stęŜeń, bądź 
zmniejszeniem się nachylenia charakterystyki elektrody. W niektórych 
przypadkach wykonanie pomiaru staje się niemoŜliwe. Dlatego waŜna jest 
choćby przybliŜona znajomość składu analizowanego roztworu, aby móc 
ocenić, czy w danych warunkach uŜywanie elektrod jonoselektywnych jest 
celowe. 
 Jony interferujące moŜna usunąć metodami kompleksowania bądź 
strącania, dodając do analizowanej próbki niewielką ilość (1:100) roztworu 
"adjustatora" mocy jonowej, ustalającego moc jonową roztworu oraz 
usuwającego wpływ jonów interferujących. 
 
Starzenie się elektrody 
 W trakcie uŜytkowania elektrody powierzchnia membrany ulega 
stopniowemu zuŜyciu. W elektrodach z ciekłymi membranami następuje 
wymywanie ciekłego wymieniacza, a na stałych membranach tworzą się 
osady trudno rozpuszczalnych związków lub produktów degradacji 
membrany. Procesy te powodują zmniejszanie się selektywności elektrody, 
ograniczenie zakresu pomiarowego oraz zmianę nachylenia 
charakterystyki elektrody. W takim przypadku naleŜy elektrodę 
zregenerować, oczyścić powierzchnię stałej membrany bądź wymienić 
membranę i ciekły wymieniacz w elektrodach z ciekłą membraną. Efekt 
starzenia się elektrody jonoselektywnej powoduje najczęściej zmniejszanie 
się nachylenia charakterystyki elektrody i podwyŜszenie limitu detekcji. 
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Wpływ temperatury 
 Zmiany temperatury równieŜ wpływają na zmiany nachylenia 
charakterystyki elektrody, a zarazem na zmianę jej uŜytecznego zakresu 
pracy. Im wyŜsza temperatura pracy, tym bardziej stroma jest 
charakterystyka elektrody i węŜszy zakres pomiarowy. 
 
Układ pomiarowy i aparatura pomiarowa 
 Przyrząd pomiarowy, od jakości którego w duŜym stopniu zaleŜy 
dokładność oznaczeń, powinien mieć wysoką oporność wejściową (co 
najmniej 1010 Ω) i niską pojemność wejściową (100 pF). Wysoka oporność 
wejściowa przyrządu zapobiega polaryzacji elektrody w czasie pomiaru, a 
mała pojemność wejściowa zapewnia szybką odpowiedź przyrządu. 
 
5. POMIAR Z UśYCIEM ELEKTROD JONOSELEKTYWNYCH. 
 
5.1. Przygotowanie elektrod do pomiaru 
 KaŜda nowa elektroda BMSA (z quasi-ciekłą fazą potencjało-
twórczą) powinna być kondycjonowana przez uŜytkownika przez około 6 
godz. w 0.l M roztworze jonów, do oznaczania których elektroda jest 
przeznaczona. Po kondycjonowaniu elektrodę naleŜy 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 dłuŜszy czas ich 
uŜytkowania. Elektrody BMSA eksploatowane w podany wyŜej sposób 
posiadają trwałość nie mniejszą niŜ 3 miesiące. 
 
5.2 Pomiar 
 Pomiar SEM ogniwa pomiarowego polega na zanurzeniu elektrod: 
pomiarowej i odniesienia do roztworu badanego, uruchomieniu 
mieszadełka i po odczekaniu 60 s (czas odpowiedzi elektrody) odczytanie 
jego wartości. O ustabilizowaniu się SEM świadczy niezmienność wartości 
SEM w czasie 30 s.  
Jeśli róŜnica potencjałów nie moŜe się ustalić przez 3-4 min. przyjąć 
wartość środkową ze wskazań przyrządu.  
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6. WYKONANIE ĆWICZENIA 
 
I. Sporządzenie charakterystyki elektrody i wyznaczenie zakresu 
pomiarowego. 
 

Przed pomiarem elektrodę jonoselektywną naleŜy kondycjonować 
przez 30 min. w 10-3 M roztworze jonów ibuprofenowych. Do 
przygotowania roztworu uŜywamy soli sodowej ibuprofenu – C13H17O2Na. 
Wykonać serię pomiarów SEM ogniwa pomiarowego w roztworach jonów 
ibuprofenowych o stęŜeniach 10-5 M, 10-4 M, 10-3 M, 10-2 M, 10-1 M. 
Pomiary rozpocząć od najniŜszego stęŜenia tj. 10-5 M. Pomiędzy 
pomiarami nie naleŜy płukać elektrod wodą, a jedynie osuszyć bibułą. 
Elektrody opłukać wodą po zakończeniu serii pomiarów. Wyniki zamieścić 
w tabeli 1: 
 
   Tabela 1 

StęŜenie SEM (mV) 
 roztwór ibuprofenu roztwór octanu 
10-5M   
10-4M   
10-3M   
10-2M   
10-1M   

 
 Sporządzić wykres zaleŜności SEM od ujemnego logarytmu ze 
stęŜenia jonów ibuprofenowych. Wyznaczyć nachylenie charakterystyki 
elektrody S (S = ∆SEM/∆pc) i porównać z nachyleniem teoretycznym.  
 
Dla obliczenia aktywności jonu w tych roztworach konieczna jest znajomość 
współczynnika aktywności f, który obliczyć moŜna z teorii Debye’a - Huckla, gdy moc 
jonowa roztworu nie przekracza 0.1M. Aktywność i-tego jonu ai jest równa stęŜeniu ci 
tego jonu pomnoŜonemu przez współczynnik aktywności fi : 
 
  ai = ci fi 

 

Współczynnik aktywności oblicza się ze wzoru: 
 

  
µ
µ
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z
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i +
−
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1
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B = 3.3 · 107 dla wody jako rozpuszczalnika, natomiast parametr b jest średnicą 
uwodnionego jonu ibuprofenowego dla którego oblicza się współczynnik aktywności.  
Siła jonowa µ  roztworu zaleŜy od stęŜeń wszystkich jonów obecnych w roztworze i 
opisana jest zaleŜnością: 
 
  µ = 0.5 ∑ ci zi

2 
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gdzie: ci - stęŜenie molowe jonu i 
 zi - ładunek jonu i 
 
Brak danych o średnicy uwodnionych duŜych jonów substancji organicznych 
powoduje, Ŝe wyznacza się charakterystykę elektrody w zaleŜności od wartości  
–log c.  
 
II. Wykonanie oznaczenia. 
 
 Próbkę w kolbce uzupełnić do kreski wodą destylowaną. 
Odpipetować do zlewki 20 ml roztworu i wykonać pomiar SEM ogniwa 
pomiarowego. Dodać 200µl roztworu wzorca ibuprofenu o stęŜeniu 0.1M 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    
200    
400    

 
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 stęŜenia ibuprofenu w próbce metodą Grana. 
 
 Metoda dodatku wzorca do próbki z wykorzystaniem wykresów 

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

S

−

 od Vs. Przez 
uzyskane punkty prowadzi się prostą, aŜ 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 
załoŜeniu prostoliniowego przebiegu charakterystyki elektrody w obszarze 
stosowanych dodatków. Odczytana objętość Vx pozwala na obliczenie 
stęŜenia w próbce (Cx) ze wzoru: 

C
V C

Vx
x s=

⋅

0

 

gdzie: 
 V0 - objętość próbki (w ćwiczeniu - 20 ml), 
 Cs - stęŜenie wzorca (w ćwiczeniu – 0.1 M). 
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Ze względu na stosowanie małych objętości dodatków w stosunku do 

objętości próbki (Vs<<V0), moŜna korzystać z wykresów zaleŜności 10
E A

S

−

 
od Vs. 
 
IV. Wyznaczanie współczynnika selektywności. 
 
 W celu wyznaczenia współczynnika selektywności naleŜy wykonać 
serię pomiarów SEM ogniwa pomiarowego w roztworach jonów 
octanowych o stęŜeniach 10-5 M, 10-4 M, 10-3 M, 10-2 M, 10-1 M. Do 
przygotowania roztworów uŜywamy CH3COONa. Wyniki zamieścić w 
Tabeli 1. 
 Sporządzić wykres zaleŜności SEM od ujemnego logarytmu ze 
stęŜenia jonów octanowych (na jednym wykresie z krzywą dla jonów 
ibuprofenowych). Współczynnik selektywności wyliczyć ze wzoru: 

log
( )

( ) logK
E E

S

z

y
aij i=

−
− −2 1 1  

gdzie: 
K ij  - współczynnik selektywności, 
E2-E1 - róŜnica potencjałów elektrody w roztworach jonów 

ibuprofenowych i octanowych o tej samej aktywności (równa 
róŜnicy SEM w tych roztworach), 

S - nachylenie charakterystyki elektrody dla jonów ibuprofenowych, 
z, y - ładunki jonów głównego i interferującego 
ai - aktywność jonów ibuprofenowych. 
W przypadku obliczania współczynnika selektywności elektrody na anion 

ibuprofenowy względem anionu octanowego, z=y dlatego:
S

EE
K ij

)(
log 12 −=  

 
 Współczynnik selektywności określić dla wyznaczonego w pkt. III  
stęŜenia jonów ibuprofenowych w indywidualnej próbce. 
 
 
V. Opracowanie wyników powinno zawierać: 
 
- zasadę pomiaru w potencjometrii bezpośredniej; 
- wykres charakterystyk elektrody dla anionów ibuprofenowych i  
  octanowych; 
- limit detekcji dla danej elektrody; 
- wyniki analizy próbki (kaŜdego studenta) uzyskane metodą Grana; 
- współczynnik selektywności elektrody dla stęŜenia ibuprofenu 
wyznaczonego w próbce za pomocą metody Grana (kaŜdego studenta); 

- wyniki ćwiczenia podpisane przez prowadzącego. 
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