
WOLTAMPEROMETRIA PULSOWA RÓŻNICOWA (DPV) 
 

 

(Autor: dr Zygmunt Fekner, Zakład Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej) 

 

Niniejsze ćwiczenie obejmuje oznaczanie stężenia Cd
2+

 metodą DPV (każdy z 

ćwiczących osobno swoją próbkę). 
 

 

I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 
 

Polarografia pulsowa różnicowa (DPP  differential pulse polarography) jest 

jedną z metod polarografii zmiennoprądowej, gdzie na liniowo wzrastający w czasie po-

tencjał, przykładany do elektrody, nakładane są prostokątne impulsy o amplitudzie 10-

50 mV i czasie trwania 40100 milisekund (Rys.l). Jeden impuls przypada na jedną kro-

plę. Jako sygnał pomiarowy wykorzystywana jest różnica między natężeniami prądu tuż 

przed nałożeniem impulsu i pod koniec jego trwania. Rejestrowana krzywa prąd-napięcie 

(krzywa polarograficzna) ma kształt piku (Rys.2), przy czym prąd piku ip (wysokość pi-

ku) jest wprost proporcjonalny do stężenia depolaryzatora (analiza ilościowa) natomiast 

potencjał piku Ep jest charakterystyczny dla danego depolaryzatora (analiza jakościowa). 

 

 
Rys.1. Zmiany potencjału elektrody 

w czasie dla metody DPP/DPV 

Rys.2. Krzywa prąd-napięcie zare-

jestrowana metodą DPP/DPV 

W woltamperometrii pulsowej różnicowej (DPV  differential pulse voltamme-

try), w odróżnieniu do DPP, stosuje się elektrody stacjonarne. Mówiąc inaczej, DPV jest 

analogiem DPP, przy czym metody te różnią się jedynie rodzajem stosowanych elektrod, 

natomiast zasada pomiaru jest podobna (Rys.1 i 2).


 
                                                           

 Celowym wydaje się tu przypomnienie, ze termin "polarografia" obejmuje te techniki, w któ-

rych elektroda pracująca jest elektrodą ciekłą z powierzchnia odnawiającą się w sposób ciągły 

lub okresowy (jak KER - kroplowa elektroda rtęciowa), natomiast termin "woltamperometria" 

obejmuje te techniki, w których elektrodami pracującymi są elektrody stacjonarne. Krzywa prąd-

napięcie uzyskana za pomocą polarografii to krzywa polarograficzna (polarogram), natomiast ta 

uzyskana za pomocą woltamperometrii to krzywa woltamperometryczna (woltamperogram). 
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II. CEL ĆWICZENIA 
Celem ćwiczenia jest oznaczenie stężenia kadmu w próbce metoda DPV korzy-

stając w tym celu z wiszącej elektrody rtęciowej (HMDE - hanging mercury drop elec-

trode), wykorzystując metodę wielokrotnego (u nas 5-krotnego) dodatku wzorca. W tym 

celu należy zarejestrować krzywe woltamperometryczne (czyli woltamperogramy) próbki 

oraz próbki po dodaniu do niej kolejnych porcji roztworu wzorcowego. 

Pomiary są wykonywane za pomocą Analizatora Elektrochemicznego M161, 

wyposażonego w elektrodę CGMDE M163 umieszczoną na statywie elektrodowym 

M164. Urządzenie jest obsługiwane za pomocą oprogramowania Eagraph 5.0. 
 

III. SPOSÓB WYKONANIA ĆWICZENIA 
l. Do otrzymanej w kolbce o poj. 50 ml próbki dodać 5 ml 0.5M r-ru KCl (elektrolit pod-

stawowy EP) i uzupełnić wodą destylowaną do kreski. 

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

przytrzymując jedną ręką NP, drugą ręką delikatnie nacisnąć mieszadło elektroma-

gnetyczne (13, Rys.3), odsunąć je w lewą stronę, a naczyńko pomiarowe przesunąć 

ku dołowi i wyjąć spod układu elektrod. W NP powinno znajdować się mieszadełko 

magnetyczne. 

3. Do NP odpipetować 10 ml roztworu badanego. 

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

5. Elektrodę chlorosrebrową (REF), która znajduje się w brązowej butelce podłączyć do 

zestawu poprzez przyłączenie jej do kabelka oznaczonego etykietą REF i umieszcze-

nie jej w NP przez otwór z prawej strony uchwytu elektrod. 

6. Wtyczkę od listwy zasilającej włożyć do gniazdka sieciowego. Włączyć zasilanie na 

listwie (czerwony przycisk w pozycję „1”). 

7. Na tylnym panelu (z lewej strony) Analizatora Elektrochemicznego M161 i Statywu 

Elektrodowego M164 znajdują się wyłączniki zasilania. Przełączyć je w pozycję ON 

(). 

8. Włączyć drukarkę, komputer i uruchomić program EAGRAPH poprzez podwójne 

kliknięcie myszą na ikonie EAGRAPH znajdującej się na pulpicie. 

9. Odtlenić roztwór przez 10 minut. W tym celu odkręcić zawór główny i zawór reduk-

cyjny na butli z azotem. Przejść do menu POMIAR – Akcesoria.  

 
W wyświetlonym oknie dialogowym w ramce Odtlenianie i ramce Mieszanie za-

znaczyć tak i kliknąć OK. Po tej operacji przez roztwór powinien być przepuszczany 

azot (intensywność przepływu gazu można regulować zaworem redukcyjnym na bu-

tli), a mieszadełko magnetyczne powinno się obracać. 

10. W czasie odtleniania ustawić parametry prowadzenia pomiarów właściwe dla nasze-

go ćwiczenia. Przejść do menu POMIAR – Techniki impulsowe-parametry i w 

oknie dialogowym ustawić parametry jak na poniższym rysunku: 
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Otworzyć okno dialogowe CGMDE>> i ustawić parametry jak na rysunku: 

 
Po ustawieniu parametrów wybrać OK. Okno PARAMETRY POMIARU opuścić 

poprzez wybranie OK. 

 
 Technika DP – oznacza, że pomiary prowadzimy metodą pulsową różnicową (Differenial Pulse). 

 Próbkowanie podwójne oznacza, że pomiar (próbkowanie) prądu odbywa się dwukrotnie, czyli tuż 

przed nałożeniem pulsu oraz pod koniec jego trwania. 

 Ep to potencjał początkowy, Ek potencjał końcowy, Es oznacza napięcie schodka przy generowaniu 

liniowego narastania potencjału. 

 Zakres ustawiony jest na 1.5A co oznacza, że spodziewamy się rejestrować prądy powyżej 0.2A 

(niższy zakres) ale poniżej 1.5A. Gdyby okazało się po przeprowadzeniu pomiaru, że mierzone 

prądy są niższe niż 0.2A lub wyższe niż 1.5A należy odpowiednio wybrać zakres niższy lub wyż-

szy. Dopuszcza się 50% przekroczenie zakresu pomiarowego. 

 Pomiar woltam. oznacza, że pomiar prowadzimy w warunkach woltamperometrycznych czyli cała 

krzywa uzyskiwana jest na jednej kropli, natomiast Pomiar pojedynczy oznacza, że realizowany 

przebieg napięciowy rozpoczyna się od potencjału Ep i kończy na potencjale Ek. W pomiarze cy-

klicznym byłby realizowany kolejny przebieg od Ek do Ep. 

 tp jest czasem próbkowania czyli czasem w jakim mierzony jest prąd, tw czasem wyczekiwania, 

liczonym od momentu przyłożenia impulsu do rozpoczęcia pomiaru (próbkowania) prądu, td jest 

czasem opóźnienia odmierzanym przed rozpoczęciem pomiaru koniecznym m.in. do uspokojenia 

roztworu po wygenerowaniu nowej kropli. 

 Elektroda CGMDE (Controlled-Growth Mercury Drop Electrode, czyli kroplowa elektroda rtę-

ciowa o kontrolowanym wzroście) oznacza, że możemy wygenerować elektrodę o pożądanej (kon-

trolowanej) wielkości. Odbywa się to poprzez ustawienie parametrów młotka uderzającego w kapila-

rę (liczba uderzeń, odstęp czasowy między nimi, czas otwarcia zaworu). 

 Naczynie 3-elektr. oznacza, że pomiar prowadzimy w naczyniu z trzema elektrodami: pracującą 

(WORK, kropla rtęci wisząca na kapilarze), pomocniczą (AUX, wykonaną z drutu platynowego) i 

odniesienia (REF, u nas chlorosrebrowa). W układzie tym prąd mierzony przepływa między elektro-

dą pracującą (WORK) a pomocniczą (AUX), natomiast elektroda odniesienia (REF) wyznacza po-

tencjał odniesienia i nie przepływa przez nią prąd. 
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 l. punktów (pomiarowych) w naszym przypadku jest obliczana na podstawie wcześniejszych para-

metrów i jest równa n=(Ep-Ek)/Es. 

 uśrednianie ustala ilość przebiegów uśrednianych. 

 mieszadło (maksymalnie 99s), czas spoczynku mierzony od wyłączenia mieszadła. Czas ten pozwa-

la na uspokojenie roztworu po wyłączeniu odtleniania i mieszania a przed rozpoczęciem pomiaru. 

 przerwy, po wpisaniu liczby przerw pozwala zaprogramować przerwy w trakcie pomiaru (czas 

trwania przerwy i potencjał przy jakim jest realizowana). 

 

11. Po zakończeniu odtleniania zarejestrować woltamperogram próbki. W tym celu 

przejść do menu POMIAR – Start pomiaru. Po wybraniu tej opcji przepływ azotu 

zostaje skierowany nad roztwór, mieszadło zostaje zatrzymane i rozpoczyna się reje-

stracja krzywej. Po zarejestrowaniu krzywej pojawi się okno z komunikatem: 

 
Jeżeli pomiar przebiegł poprawnie wybieramy Tak co spowoduje pojawienie się ko-

lejnego okna dialogowego: 

 
Okno to pozwala zachować dane z wykonanego pomiaru oraz parametry prowadzenia 

pomiaru w pliku z rozszerzeniem *.vol, którego nazwę (maksymalnie 8 znaków) 

trzeba podać w okienku Nazwa pliku. W oknie Nazwa krzywej wpisujemy nazwę 

zarejestrowanej krzywej (np. DPV), w oknie Komentarz można umieścić informa-

cje o zarejestrowanej krzywej. Ścieżkę dostępu (dysk, katalog (folder)) i nazwę pliku 

(jeżeli chcemy dopisać krzywą do istniejącego już pliku) wybieramy w oknie Karto-
teki: i Pliki:. Po wypełnieniu wszystkich okien wciskamy OK. 

12. Kolejnym etapem jest zarejestrowanie pięciu woltamperogramów po dodaniu roztwo-

ru wzorca do próbki. W tym celu do NP odpipetować za pomocą mikropipety 50l 

roztworu wzorcowego kadmu o stężeniu 510
-4

M przez wolny otwór w uchwycie 

elektrod. 

13. Roztwór odtlenić przez 15 sekund (jak w pkt 9). Po upływie tego czasu rejestrujemy 

woltamperogram (jak w pkt 11). 

14. Zarejestrowaną krzywą zapisać w tym samym pliku (patrz punkt 11) ale nadać jej 

inną nazwę (np. DPV1). Jeżeli nie zmienimy nazwy to program automatycznie do-
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stawi na końcu nazwy kolejną cyfrę. W oknie tym można też zmienić komentarz. 

15. Czynności z punktów 12-14 powtórzyć po kolejnych czterech dodatkach wzorca. 

16. Po zarejestrowaniu wszystkich krzywych (łącznie sześciu) należy wydrukować raport 

z wykonanych pomiarów. W tym celu przejść do menu Raporty – Ustawienia i 

wypełnić poniższe okno dialogowe: 

 
W ramce Opis podać nazwę wykonanego ćwiczenia, w ramce Próbka opisać anali-

zowaną próbkę, w ramce Operator wpisać imię i nazwisko studenta, którego próbka 

była analizowana, okno Walidacja można zostawić puste. W ramce Wydruk wy-

brać Raport standardowy i wydrukować raport poprzez wybranie Drukuj. 
17. Przejść do menu Wykres i Kasuj wszystkie krzywe. Wszystkie krzywe zostaną 

usunięte z ekranu (plik dalej jest zapisany na dysku) i kolejny ćwiczący będzie miał 

na ekranie tylko te krzywe, które sam zarejestruje. 

18. Przed przystąpieniem do badania próbki kolejnego ćwiczącego należy opłukać NP i 

elektrody. W tym celu zdjąć NP (patrz pkt. 2), wyjąć mieszadełko magnetyczne i 

położyć je na stole na bibułce. Roztwór z kropelkami rtęci wylać do naczynia na 

zlewki rtęci (nie do zlewu!), kilkakrotnie przepłukać NP wodą destylowaną, następ-

nie napełnić je wodą destylowaną, umieścić pod zestawem elektrod i przepuszczać 

przez 30s azot przez roztwór. Zdjąć naczyńko pomiarowe, wylać wodę, wysuszyć je 

bibułką, włożyć mieszadełko magnetyczne i odpipetować 10ml kolejnej próbki. Po-

wtórzyć czynności z punktów 4-16. Pamiętając aby nowe krzywe zapisać w pliku o 

innej nazwie niż to zrobiono dla poprzedniej próbki. 

 

IV. OPRACOWANIE WYNIKÓW 
Opracowanie powinno zawierać następujące informacje: 

1. Krótki opis metody DPV wraz z wyjaśnieniem sposobu w jaki w tej metodzie eliminu-

je się prąd pojemnościowy i co dzięki temu osiągamy z analitycznego punkty widze-

nia. 

2. Wyznaczone potencjały pików kadmu w próbce oraz w próbkach z dodatkiem wzorca 

(sposób wyznaczenia zaznaczyć na sporządzonych woltamperogramach). 

3. Wyznaczone wartości prądów piku w próbce oraz w próbkach z dodatkiem wzorca 

(sposób wyznaczenia zaznaczyć na sporządzonych woltamperogramach, a niezbędne 

obliczenia zamieścić w opracowaniu). 

4. Wykres właściwy dla metody wielokrotnego dodatku wzorca i wyznaczone z tego wy-
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kresu stężenie kadmu [mol/dm
3
] w badanej próbce. 

5. Podpisane przez prowadzącego raporty z wykonanych pomiarów. 

 
Wyniki zamieścić w tabelce (każdy ćwiczący osobno): 

 

Woltamperometria pulsowa różnicowa (DPV) 

Imię i nazwisko:  

 Ep [mV] Ip [A] 

Próbka:   

próbka + 50l wzorca:   

próbka + 100l wzorca:   

próbka + 150l wzorca:   

próbka + 200l wzorca:   

próbka + 250l wzorca:   

stężenie Cd
2+

 w próbce [mol/dm
3
]:  
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Rysunek 3. Statyw elektrodowy z zainstalowaną elektrodą CGMDE 

 
1. śruba regulacyjna skoku zaworu dozującego 

2. śruba regulacyjna siły zamknięcia zaworu 

dozującego 

3.  dodatkowe gniazdo uziemienia 

4. korpus zaworu dozującego i cewki elektro-

magnesu 

5. kolumna statywu 

6. przesuwna podstawa uchwytu elektrody 

7. uchwyt elektrody 

8. obrotowa podstawa uchwytu elektrody 

CGMDE 

9. kapilara szklana elektrody CGMDE 

10. chlorosrebrowa elektroda odniesienia (REF) 

11. śruby mocujące teflonową wkładkę uchwytu 

elektrod pomocniczych 

12. naczyńko pomiarowe 

13. mieszadło elektromagnetyczne 

14. podstawa statywu z podstawkami amortyzującymi 

15. gniazdo zasilania cewki elektromagnetycznej 

zaworu dozującego rtęć 

16. kontakt elektryczny z rtęcią 

17. zbiornik rtęci 

18. śruba mocująca elektrodę CGMDE 

19. wężyki zasilające gazów obojętnych 

20. obrywacz kropel – „młotek” 

21. platynowa elektroda pomocnicza (AUX) 

22. teflonowa wkładka uchwytu elektrod pomocni-

czych 

23. przesuwna podstawa uchwytu elektrod AUX i 

REF oraz obrywacza kropel



 

Rysunek 4. Uproszczony widok płyty czołowej sterownika statywu elektrodowego M164 (góra): 1 – (od lewej do prawej) przycisk załączania 

mieszadła, przycisk załączania zrywacza kropel (młotka), przycisk załączania zaworu dozującego rtęć elektrody CGDME, przycisk załączania 

zaworu gazu obojętnego, 2 -  lampka sygnalizacyjna zasilania oraz uproszczony widok płyty czołowej analizatora M161 (dół): 3 – cztery przyci-

ski funkcyjne, 4 – lampka sygnalizacyjna zasilania. 


