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1. CZĘŚĆ TEORETYCZNA 

 

Selen należy do pierwiastków niezbędnych dla życia zwierząt i ludzi – jest 

zaliczany do mikroelementów. Jest on składnikiem wielu enzymów,  

z których najważniejszym jest peroksydaza glutationowa. Jest to silny 

przeciwutleniacz, który chroni erytrocyty i błony komórkowe przed wolnymi 

rodnikami. Pierwiastek ten wpływa również na zmniejszenie ryzyka występowania 

nowotworów, m.in. płuc czy wątroby. Zalecane jest jego dzienne spożycie na 

poziomie od 50 do 200 µg, a ilość ta zależy zarówno od wieku jak  

i płci. Źródłami selenu są zboża, mięso, jaja oraz ryby. Najbardziej przyswajalnym 

jego źródłem są drożdże. Jednak zbyt duże dawki selenu, zwłaszcza 

nieorganicznego, wykazują właściwości toksyczne. W przyrodzie selen występuje 

zarówno w postaci związków nieorganicznych (selenki czy seleniany)  

a także w połączeniach organicznych (np. selenocysteina). W środowisku 

naturalnym selen występuje głównie w postaci nieorganicznych związków na  

+IV i +VI stopniu utleniania. Selen(IV) wykazuje jednak większą toksyczność  

(ok. 20-krotną) w porównaniu z Se(VI), dlatego ważne jest nie tylko oznaczenie 

całkowitej zawartości selenu, ale również ilości poszczególnych jego form. Takim 

działaniem zajmuje się analiza specjacyjna.  

Analiza specjacyjna jest to identyfikacja i/lub oznaczanie jednej lub wielu form 

danego związku chemicznego w próbce. W odniesieniu do pierwiastków wyróżnia 

się takie formy specjacyjne jak: występowanie w postaci izotopów (np. 35Cl, 37Cl); 
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występowanie pierwiastka na różnych stopniach utlenienia (np. Se(IV) i Se(VI)) 

czy występowanie w postaci związków nieorganicznych oraz kowalencyjnych 

połączeń organicznych (np. HgCl2 i CH3HgCl). 

Oznaczanie i specjację mikrogramowych ilości selenu można wykonać metodami 

spektroskopowymi, chromatograficznymi jak również elektroanalitycznymi. 

Metody elektrochemiczne odznaczają się nie tylko dostateczną czułością ale 

również tanią i nieskomplikowaną aparaturą. Pomiary zajmują niewiele czasu  

a przygotowanie próbek jest zwykle minimalne. Aby móc oznaczać śladowe 

stężenia pierwiastków, zwykle konieczne jest wprowadzenie etapu zatężenia 

analitu. W przypadku metod stripingowych, etap nagromadzania (zatężania) jest 

prowadzony bezpośrednio w badanej próbce przed właściwym pomiarem sygnału 

analitycznego. Etap zatężania odbywa się na powierzchni elektrody pracującej  

i najczęściej związany jest z procesem redukcji lub adsorpcji analitu. Możliwe jest 

również przeprowadzenie analitu w postaci związku nierozpuszczalnego 

nagromadzającego się na powierzchni elektrody. Z uwagi na obecność etapu 

nagromadzania, metody stripingowe należą do najczulszych metod analitycznych.  

Metoda woltamperometrii stripingowej pozwala na bezpośrednią analizę 

specjacyjną selenu bez wprowadzania etapów rozdzielania form pierwiastka, 

ponieważ tylko Se(IV) jest formą aktywną elektrochemicznie. Do oznaczeń Se(IV) 

można wykorzystać zarówno katodową i anodową woltamperometrię stripingową.  

W anodowej woltamperometrii stripingowej (ASV) oznacza się selen(IV)  

w następujący sposób: 

1. Etap nagromadzania: redukcja Se(VI) do Se(0) przy ujemnym 

potencjale; 

2. Etap stripingu: utlenienie nagromadzonego Se(0) do Se(IV) przy 

dodatnich wartościach potencjału. 

 

Jako elektrod pracujących, podczas oznaczania Se(IV) metodą ASV, 

najczęściej wykorzystuje się elektrody złote. Mogą to być błonki złota nałożone na 

powierzchnię przewodzącą np. węgiel szklisty, jak również w postaci 

mikroelektrody wykonanej z cienkiego drutu złota (średnica rzędu µm).  
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W przypadku pojedynczej mikroelektrody uzyskuje się bardzo niską wartość prądu 

(rzędu nanoamper), dlatego układ jest wrażliwy na zakłócenia oraz wymaga czułej 

aparatury pomiarowej. Aby zwiększyć wartość sygnału, możliwe jest zastosowanie 

układu mikroelektrod złożonego z kilkudziesięciu lub kilkuset mikroelektrod.   

 

2. CEL ĆWICZENIA 

 

Celem ćwiczenia jest oznaczenie stężenia Se(IV) w badanej próbce  

z zastosowaniem zespolonej mikroelektrody złotej jako elektrody pracującej 

metodą anodowej woltamperometrii stripingowej (ASV). W celu nagromadzenia 

Se(IV), prowadzi się jego redukcję do postaci pierwiastkowej na powierzchni 

elektrody pracującej przy ujemnych wartościach potencjału. Zawartość selenu 

określi się z wykorzystaniem metody dodatku wzorca.  

W drugiej części ćwiczenia badany będzie wpływ Se(VI) na sygnał analityczny 

Se(IV).  

 

3. CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA 

 

Zasada pomiaru:  

Do naczynka pomiarowego, w którym znajduje się Se(IV), dodać kwasu 

siarkowego(VI) będącego elektrolitem podstawowym. Pomiary prowadzić  

w układzie trójelektrodowym: jako elektrodę roboczą zastosować zespoloną 

mikroelektrodę złotą, jako elektrodę odniesienia elektrodę chlorosrebrową, zaś 

platyna będzie stanowić przeciwelektrodę.  

W celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń na powierzchni elektrody 

pracującej, należy spolerować ją na mokro przy użyciu papieru ściernego.  

Podczas pomiarów ewentualne zanieczyszczenia usuwa się w sposób 

elektrochemiczny polaryzując elektrodę potencjałem 1,2 V w ciągu 15 s. Podczas 

pomiaru, przed etapem nagromadzania, aktywuje się elektrodę w wyniku 

przyłożenia potencjału -1,05 V przez 20 s. Dzięki etapowi aktywacji uzyskuje się 
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bardziej odtwarzalne sygnały. Po etapie aktywacji nagromadzać Se(IV)  

w wyniku jego redukcji do Se(0) przy potencjale -0,2 V przez czas 120 s. Podczas 

tych etapów roztwór mieszać przy użyciu mieszadełka magnetycznego. Następnie 

wykorzystując technikę impulsową różnicową zarejestrować woltamperogram  

w wyniku zmiany potencjału od -0,2 do +1,05 V.  

 

W celu zbadania wpływu jonów Se(VI) na sygnał Se(IV) zastosować analogiczną 

procedurę z dodatkiem Se(VI).  

 

Część eksperymentalna: 

1. Otrzymany w kolbie o pojemności 50 mL roztwór uzupełnić wodą 

destylowaną do kreski i dobrze wymieszać.  

2. Ostrożnie wyjąć ze statywu elektrodowego naczynko pomiarowe.  

Do naczynka odpipetować 9,9 mL badanego roztworu oraz dodać 100 µL  

2 mol/dm3 H2SO4.  

3. Umieścić naczynie pomiarowe z próbką w statywie i upewnić się czy 

wewnątrz naczynia znajduje się mieszadełko magnetyczne. 

4. Elektrodę chlorosrebrową przepłukać wodą destylowaną i umieścić  

w prawym otworze pokrywy naczynia pomiarowego i podłączyć  

z niebieskim przewodem potencjostatu (RE). Elektrodę pomocniczą 

(platyna) podłączyć z czarnym zaciskiem przewodu (CE).  

5. Elektrodę pracującą należy przed pomiarami polerować na mokro przy 

użyciu papieru ściernego o ziarnistości 2500. Następnie oczyścić elektrodę 

w łaźni ultradźwiękowej przez 30 s po czym dokładnie spłukać wodą 

destylowaną i umieścić w środkowym otworze podłączając do czerwonego 

zacisku (WE). 

6. Włączyć listwę zasilającą po czym uruchomić statyw elektrodowy 

włącznikiem z tyłu urządzenia, następnie wcisnąć na panelu sterującym 

wyzwalanie zewnętrze oraz liczba impulsów.  

7. Włączyć potencjostat poprzez wciśnięcie przycisku POWER. 
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8. Uruchomić komputer PC. Następnie otworzyć znajdującą się na pulpicie 

ikonę programu GPES.  

9. Z uwagi na złożony etap (czyszczenie, aktywacja, nagromadzanie  

i rejestracja) należy zastosować projektowanie procedury. W celu wczytania 

utworzonego wcześniej projektu należy z menadżera programu otworzyć  

zakładkę Project:  

Project -> Open -> „Procedura Se(IV).mac” 

 

 

 

10. W otwartym oknie dialogowym „Edit  project” klikamy w opcję „Check!” 

w celu sprawdzenia poprawności procedury. Gdy status procedury 

wyświetla „Check ok” wówczas klikamy „OK” i zamykamy okno „Edit 

project”. 
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11. W celu uruchomienia wczytanej procedury klikamy: 

Project -> Execute Procedura Se(IV).mac 

 

 

Nastąpi wtedy wykonanie wczytanej procedury. W pierwszej kolejności 

pojawi się okno z parametrami czyszczenia elektrody, po czym zostanie 

wczytana procedura aktywacji i nagromadzania selenu. W tym czasie nie 

należy klikać w okno procedury! 
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12.  Po zakończeniu pomiaru, zapisujemy woltamperogram klikając 

odpowiednio na pasku narzędzi: 

File -> Save work data 

Należy utworzyć nowy folder z aktualną datą jako nazwą.  

13.  Po zapisaniu woltamperogramu należy wyznaczyć i zapisać wartość 

potencjału i prądu piku selenu. W tym celu korzystać z opcji: 

Analysis -> Peak serch -> Search (selen jest to pik  3). 

Po spisaniu wartości potencjału i prądu selenu, zamykamy okno klikając 

“OK” i “Close”. 

 

 

14.  Kolejnym etapem jest zarejestrowanie woltamperogramu próbki czterech 

dodatków po 100 µL 1×10-5 mol L-1 Se(IV). 

15.  Po wykonaniu pomiarów z czterema dodatkami należy nałożyć 

zarejestrowane woltamperogramy korzystając z opcji: 

Plot -> Load overlay file 

Wskazując zapisane pliki próbki i próbki z dodatkami. 
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16.  Z menadżera programu wybrać opcję drukowania i wydrukować otrzymane 

woltamperogramy. 

File -> Print -> OK (zaznaczone opcje to Window i Data presentation) 

17.  W identyczny sposób dokonać analizy Se(IV) w próbkach pozostałych 

osób.  

  

Ostatnim celem ćwiczenia będzie zbadanie wpływu jonów Se(VI) na sygnał 

analityczny Se(IV). W tym celu należy  

1. Do pustego naczynka odpipetować 9,9 mL wody destylowanej oraz  

100 µL 2 mol/dm3 H2SO4.  

2.  Zarejestrować i zapisać woltamperogram tła przy użyciu parametrów 

pomiarowych z pierwszej części ćwiczenia. 

3. Dodać do naczynka 200 µL 1×10-5 mol L-1 Se(IV). Zarejestrować  

i zapisać uzyskany woltamperogram. 

4. Dodać do naczynka 500 µL 1×10-5 mol L-1 Se(VI). Zarejestrować  

i zapisać woltamperogram. 

5. Nanieść uzyskane woltamperogramy (tła, Se(IV) i Se(VI)) na siebie  

i wydrukować.  

6. Po skończonych pomiarach, wypłukać naczynko pomiarowe wodą 

destylowaną. Odłączyć i przepłukać elektrodę chlorosrebrową  

a następnie umieścić ją w słoiczku z roztworem NaCl.  

7. Odłączyć elektrodę pracującą i przepłukać wodą destylowaną. Wyłączyć 

komputer a następnie potencjostat wraz ze statywem elektrodowym.  

Na koniec wyłączyć listwę zasilającą.  

8. Wylać roztwory Se(IV) z kolbek i uzupełnić pod korek wodą destylowaną.  

9. Uzyskane wyniki pokazać prowadzącemu celem ich sprawdzenia  

i podpisania.  
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4. OPRACOWANIE WYNIKÓW 

 

Opracowanie  winno zawierać następujące informacje: 

1. Teorię dotyczącą analizy specjacyjnej pierwiastków  

z uwzględnieniem specjacji selenu. 

2. Wyznaczone potencjały i prądy pików selenu w próbce oraz w próbce  

z dodatkami wzorca.  

3. Wykres właściwy dla metody wielokrotnego dodatku wzorca (wykres  

I (µA) w funkcji stężenia (µmol L-1). 

4. Wyznaczone na podstawie wykresu stężenia Se(IV) w badanych próbkach. 

5. Wnioski dotyczące wpływu Se(VI) na sygnał analityczny Se(IV). 

6. Wyniki zamieścić w tabeli, osobno dla każdej z analizowanych próbek. 

 

 

Oznaczanie Se(IV) 

Imię i Nazwisko  

 Ep [mV] Id [µA] 

Próbka:   

Próbka + 100 µL wzorca   

Próbka + 200 µL wzorca   

Próbka + 300 µL wzorca   

Próbka + 400 µL wzorca   

Stężenie Se(IV) w próbce 

[mol L-1] 

 

 


