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Niniejsze ćwiczenie obejmuje oznaczanie stężenia Cd
2+

, Pb
2+

 i Zn
2+

 w próbce wody me-

todą SV. 
 

Wstęp 
 

Woltamperometria inwersyjna, zwana też odwróconą (SV  stripping voltamme-

try), polega na zatężeniu na elektrodzie stacjonarnej oznaczanej substancji (etap zatęża-

nia bądź nagromadzania), a następnie na przeprowadzeniu tak zatężonej substancji z 

powrotem do roztworu przy odwróceniu kierunku zmian potencjału (etap inwersyjnego 

oznaczania). W przypadku oznaczania kationów, bardzo często stosowanym sposobem 

jest zatężenie oznaczanego kationu w postaci amalgamatu na wiszącej elektrodzie rtę-

ciowej (HMDE), zgodnie z reakcją: 

Me
n+

+ ne  Me(Hg) 

Etap zatężania jest etapem nierejestrowanym (przeprowadzanym przy stałym po-

tencjale elektrody  stałym ale dostatecznie ujemnym dla wydzielenia danego kationu z 

roztworu) i prowadzanym przy mieszaniu roztworu, tak aby jony docierały do elektrody 

nie tylko na drodze dyfuzji ale i na drodze konwekcji, gdyż celem tego etapu jest jak naj-

lepsze zatężenie oznaczanej substancji. 

Etap inwersyjnego oznaczenia polega, w przypadku kationów zatężonych na 

elektrodzie stacjonarnej, na nadaniu elektrodzie stacjonarnej zmian potencjału w kierun-

ku potencjałów dodatnich tak aby zatężony kation przeprowadzić do roztworu na drodze 

anodowego utleniania, zgodnie z reakcją: 

Me(Hg)  Me
n+

+ ne 

Etap ten jest etapem rejestrowanym (krzywa prąd-napięcie) i dyfuzyjnym tzn. 

jest prowadzony bez mieszania roztworu. Inwersyjność tego etapu polega na tym, ze o ile 

w klasycznej polarografii stałoprądowej (DCP) czy zmiennoprądowej (ACP), kationy 

oznaczamy na drodze katodowej redukcji, o tyle w omawianej metodzie kationy ozna-

czane są na drodze anodowego utleniania, czyli przy odwróconym kierunku zmian po-

tencjału. Etap ten można zrealizować za pomocą różnych technik woltamperometrycz-

nych, a jedną z najczęściej stosowanych jest woltamperometria pulsowa różnicowa 

(DPV). Kształt krzywej woltamperometrycznej (prąd-napięcie) uzyskanej tą metodą jest 

taki sama jak polarogram dla DPP oraz podobnie jak tam, prąd piku jest miarą ilościową, 

a potencjał piku miarą jakościową (Rys.1). 
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Rysunek 1. Krzywa prąd-napięcie zarejestrowana metodą SV 

 

I. CEL ĆWICZENIA 
Celem ćwiczenia jest oznaczenie stężenia kadmu, ołowiu i cynku w próbce me-

todą SV korzystając w tym celu z wiszącej elektrody rtęciowej (HMDE), wykorzystując 

metodę wielokrotnego (u nas 3-krotnego) dodatku wzorca. W tym celu należy zareje-

strować woltamperogramy próbki oraz próbki po dodaniu do niej kolejnych porcji roz-

tworu wzorcowego. 

II. SPOSÓB WYKONANIA ĆWICZENIA 
1. Ostrożnie zdjąć ze statywu elektrodowego naczyńko pomiarowe (NP). W tym celu 

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

gnetyczne (13, Rys.2), odsunąć je w lewą stronę, a naczyńko pomiarowe przesunąć 

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

magnetyczne. 

2. Do wydanej próbki w kolbie 50 ml dodać 5 ml 0,5 mol/dm
3
 KCl, dopełnić wodą  

    destylowaną do kreski i dokładnie wymieszać. Do NP odpipetować 10 ml r-ru próbki. 

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 umieszcze-

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

5. Odtleniać 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), a mie-
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szadełko magnetyczne powinno się obracać. 

6. W czasie odtleniania ustawić parametry prowadzenia pomiarów właściwe dla naszego 

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

nie dialogowym ustawić parametry jak na poniższym rysunku: 

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

 
Po ustawieniu parametrów wybrać OK. Otworzyć okno dialogowe Przerwy>> i 

ustawić parametry jak na rysunku (wpisujemy czas przerwy 35s ponieważ jest to łączny czas zatęża-

nia (30s) i czas przerwy liczony od wyłączenia mieszadła do rozpoczęcia pomiaru, który w punkcie 5 ustalono 

na 5s): 

 
Po ustawieniu parametrów wybrać OK Okno PARAMETRY POMIARU opuścić 

poprzez wybranie OK. 

7. Po zakończeniu odtleniania zarejestrować woltamperogram próbki. W tym celu przejść 

do menu POMIAR – Start pomiaru. Po wybraniu tej opcji azot zostaje skierowany 

nad roztwór, i rozpoczyna się etap zatężania (30s przy potencjale –1.2V), w trakcie 
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którego mieszadło pozostaje w ruchu, a następnie po automatycznym zatrzymaniu 

mieszadła rejestrowana jest krzywa. 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) trze-

ba podać w okienku Nazwa pliku. W oknie Nazwa krzywej wpisujemy nazwę zare-

jestrowanej krzywej (np. SV), w oknie Komentarz można umieścić informacje o za-

rejestrowanej krzywej. Ścieżkę dostępu (dysk, katalog (folder)) i nazwę pliku (jeżeli 

chcemy dopisać krzywą do istniejącego już pliku) wybieramy w oknie Kartoteki: i 
Pliki:. Po wypełnieniu wszystkich okien wciskamy OK. 

8. Kolejnym etapem jest zarejestrowanie pięciu woltamperogramów po dodaniu roztworu 

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

tworu wzorcowego kadmu o stężeniu 510
-4

M (przez wolny otwór w uchwycie elek-

trod) - otrzymamy woltamperogram nr 2, na którym zarejestrujemy podwyższony pik 

kadmu (dodatek jednego wzorca pozwala na identyfikację jakościową pików próbki), 

następnie odpipetowujemy 50l roztworu wzorcowego ołowiu o stężeniu 510
-4

M – 

otrzymamy woltamperogram nr 3 z podwyższonym pikiem ołowiu, a następnie odpi-

petowujemy 50l roztworu wzorcowego cynku o stężeniu 510
-4

M - woltamperogram 

nr 4 z podwyższonym pikiem cynku. 

8a. Po każdym dodaniu wzorca roztwór odtlenić przez 15 sekund. Po upływie tego czasu 

rejestrujemy woltamperogram (patrz pkt. 7) 

8b. Zarejestrowaną krzywą zapisać w tym samym pliku (patrz pkt. 7) ale nadać jej 

inną nazwę (np. SV1). Jeżeli nie zmienimy nazwy to program automatycznie dostawi 

na końcu nazwy kolejną cyfrę. W oknie tym można też zmienić komentarz (krótki opis 

np. +50μl Cd). 

8c. Dodajemy kolejne 50μl wzorca Cd
2+

, Pb
2+

 i Zn
2+

 i rejestrujemy woltamperogram nr 5 

na którym otrzymujemy podwyższone piki trzech badanych jonów (po dodaniu łącz-
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nie 100μl wzorca każdego z nich). Czynności z punktu 8c powtarzamy – otrzymuje-

my woltamperogram nr 6 o podwyższonych pikach trzech badanych jonów (po doda-

niu 150μl wzorca każdego z nich). 

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

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

wypełnić pojawiające się 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 i w ko-

lejnym oknie dialogowym OK. 

10. Po wydrukowaniu zestawionych razem 6 woltamperogramów należy przeprowadzić 

analizę jakościową i ilościową każdego woltamperogramu wprowadzając jedną zare-

jestrowaną krzywą: 

Wybierz: PLIK – czytaj, pojawią się nazwy wszystkich zarejestrowanych plików. 

Wybierz plik z nazwą nadaną przez siebie. Wybierz (po kolei) każdą krzywą- czytaj – 

zamknij. 

Wybierz: MODYFIKACJA – wygładzanie, INTERPRETACJA – współrzędne 

względne. 

Kliknij myszką na linii podstawowej woltamperogramu przed pikami i za pikami. 

Kursor myszki naprowadź na maximum każdego piku i spisz wartości potencjału  

piku E=, oraz prądu piku i= podane na dole ekranu.  

Kliknij prawym przciskiem myszki (zniknie linia bazowa).  

Wybierz WYKRES – kasuj wszystkie krzywe. Wprowadź wykres kolejnego wol-

tamperogramu jak opisano powyżej. 

 

11. Zdjąć NP (patrz punkt 2), wyjąć mieszadełko magnetyczne i położyć je na stole na 

bibułce. Roztwór z kropelkami rtęci wylać do naczynia na zlewki rtęci (nie do zle-

wu!), kilkakrotnie przepłukać NP wodą destylowaną, następnie napełnić je wodą de-

stylowaną, umieścić pod zestawem elektrod i przepuszczać przez 30s azot przez roz-

twór. Zdjąć naczyńko pomiarowe, wylać wodę, wysuszyć je bibułką, włożyć wysu-

szone na bibule mieszadełko magnetyczne i naczyńko umieścić na mieszadle magne-

tycznym pod układem elektrod. Wyjąć z naczyńka elektrodę chlorosrebrową, opłukać 

wodą destylowaną i włożyć ją do buteleczki zawierającej nasycony roztwór KCl. 

12. Przejść do menu POMIAR – Akcesoria: 
W wyświetlonym oknie dialogowym w ramce Odtlenianie i ramce Mieszanie za-
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znaczyć nie i kliknąć OK. 
13. Przejść do menu Koniec, wybrać Tak co spowoduje zakończenie programu 

EAGRAPH. Wyłączyć drukarkę, zamknąć komputer, wyłączniki zasilania na tylnym 

panelu (z lewej strony) Analizatora Elektrochemicznego M161 i Statywu Elektrodo-

wego M164 przełączyć w pozycję OFF (), wyłączyć listwę zasilającą (czerwony 

przycisk w pozycję „O”) i wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego i zakręcić zawory na 

butli z azotem. 

 

III. OPRACOWANIE WYNIKÓW 

Opracowanie powinno zawierać następujące informacje: 

1. Krótki opis woltamperometrii inwersyjnej: podstawy teoretyczne, warunki prowadze-

nia obydwóch etapów oznaczenia. 

2. Wyznaczone potencjały pików kadmu, ołowiu i cynku w próbce oraz w próbce z do-

datkiem wzorca (sposób wyznaczenia zaznaczyć na sporządzonych woltamperogra-

mach). 

3. Wyznaczone wartości prądów piku w próbce oraz w próbce 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 

wykresu stężenia kadmu, ołowiu i cynku [mol/dm
3
] w badanej próbce. 

5. Podpisane przez prowadzącego raporty z wykonanych pomiarów. 

6. Rozwiązanie zadania: „Oblicz ilu krotne zatężenie próbki uzyskamy, jeżeli 50% de-

polaryzatora z próbki o objętości 20 cm
3
 zatężymy na kroplowej elektrodzie rtęciowej 

o średnicy 0.5 mm?” 

 

Wyniki zamieścić w tabelkach osobno dla każdego z analizowanych jonów. Przykład dla 

jonu Cd
2+

: 

 

Woltamperometria inwersyjna (SV) 

Imię i nazwisko:  

 Ep [mV] Ip [A] 

Próbka:   

próbka + 50l wzorca:   

próbka + 100l wzorca:   

próbka + 150l wzorca:   

stężenie Cd
2+

 w próbce [mol/dm
3
]:  
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Rysunek 2. 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 3. 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. 


