
Oznaczenie jonów Cu(II) z wykorzystaniem mikroelektrody złotej 

metodą anodowej woltamperometrii stripingowej 

 

Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemii UMCS 

autor:dr Mariusz Grochowski, dr Iwona Gęca, dr Mateusz Ochab 

 

 

Wstęp 

Mikroelektrodą nazywamy elektrodę, której jeden z wymiarów (średnica, bok) ma 

wymiar poniżej 25 µm. W związku z tym, że procesy przebiegają na nich odmiennie niż na 

elektrodach o dużych rozmiarach pociąga to za sobą wiele korzyści takich jak: 

✓ małe spadki omowe napięcia; 

✓ badanie procesów bardziej odwracalnych; 

✓ szybki transport dyfuzyjny substratów i produktów; 

✓ stosowanie dużych zmian szybkości polaryzacji elektrody w woltamperometrii 

cyklicznej oraz dużych częstotliwości w technikach zmiennoprądowych. 

 

Niewielki rozmiar mikroelektrody powoduje, że do pomiarów stosowane są małe ilości 

odczynników oraz zminiaturyzowane układy detekcyjne. Sygnały rejestrowane na 

mikroelektrodach są wyższe i węższe, co pozwala na uzyskanie lepszego rozdzielenia pików  

i niższych granic wykrywalności w porównaniu z makroelektrodami. Dodatkową zaletą jest 

możliwość prowadzenia pomiarów w układach in vivo. 

 

W oznaczeniach z detekcją elektrochemiczną decydujące znaczenie ma właściwy dobór 

materiału elektrody. Czynnikami, które decydują o tym wyborze są: 

✓ zakres dostępnych potencjałów pracy, charakterystyczny dla danej elektrody; 

✓ czułość na oznaczaną substancję; 

✓ odtwarzalność powierzchni. 

 



Z uwagi na wąski zakres polaryzacji anodowej (+0,2 V) rtęć nie jest odpowiednim 

materiałem elektrodowym do  oznaczania: arsenu, telluru czy selenu, których piki anodowe 

występują przy dodatnich wartościach potencjałów (przedział 0,2  1,0 V).  Mikroelektrody 

rtęciowe nie mogą być również stosowane w analizie przepływowej, ze względu na problem  

z czyszczeniem powierzchni elektrody przed kolejnym pomiarem. Elektrody metaliczne 

umożliwiają detekcję praktycznie wszystkich składników mieszaniny. Stosowanie elektrod z 

metali szlachetnych jako detektorów w metodach elektrochemicznych jest korzystne  

z powodu braku konieczności ciągłego elektrochemicznego oczyszczania ich powierzchni. 

Dodatkowo elektrody te posiadają inne korzyści: nie ulegają korozji w roztworach wodnych, 

silnie alkalicznych roztworach elektrolitów, są nietoksyczne, z duża łatwością można 

sporządzać z nich elektrody o bardzo małych średnicach. Bardzo istotną zaletą zaś jest to, że są 

one katalitycznie aktywne, gdyż wiele substancji adsorbuje się i reaguje na ich powierzchni, co 

pozwala na  zastosowanie  większego  spektrum  metod  elektrochemicznych. 

Mikroelektrody można otrzymać np: nanosząc na płytkę ceramiczną elektrodę z węgla 

i elektrodę z Ag techniką drukową (rys.1). Rysunek nr. 2 przedstawia budowę przykładowej 

mikroelektrody dyskowej 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.1 Mikroelektroda wykonana techniką drukową. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.2 Schemat budowy mikroelektrody dyskowej 

 

Mikroelektrody znalazły szerokie zastosowanie między innymi w medycynie oraz 

ochronie środowiska. Mikroelektrody mogą być łączone w układy wielu elektrod (tzw. matryce 

elektrodowe) o różnych funkcjach lub charakterystyce, co pozwala uzyskać więcej informacji 

o badanym materiale. W przypadku pojedynczej mikroelektrody uzyskuje się bardzo niską 

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

czułej aparatury pomiarowej. W celu zwiększenia wartości sygnału, możliwe jest zastosowanie 

układu mikroelektrod złożonego z kilkudziesięciu lub kilkuset mikroelektrod. 

 

 

 

 

 

 

 



Cel ćwiczenia 

 

Celem ćwiczenia jest: 

1. optymalizacja potencjału nagromadzania miedzi na powierzchni złotej mikroelektrody 

pracującej; 

2. oznaczenie zawartości jonów miedzi w analizowanej próbce z wykorzystaniem 

mikroelektrody złotej metodą anodowej woltamperometrii stripingowej (ASV). 

 

W celu nagromadzenia jonów Cu(II) na powierzchni mikroelektrody złotej wykorzystuje się 

ich redukcję do postaci pierwiastkowej z próbki o kwasowym pH przy ujemnych wartościach 

potencjału nagromadzania. Zawartość jonów Cu(II) w analizowanej próbce zostanie 

wyznaczona metodą wielokrotnego dodatku wzorca. 

 

Zasada pomiaru 

Do naczynka pomiarowego, w którym  znajdują się jony Cu(II), należy dodać  kwasu 

siarkowego(VI), będącego elektrolitem podstawowym.  Pomiary należy prowadzić w  układzie  

trójelektrodowym: elektrodę pracującą będzie stanowić mikroelektroda złota, zaś elektrodą 

odniesienia i przeciwelektrodą będą odpowiednio: elektroda chlorosrebrowa oraz drut 

platynowy. W celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń z powierzchni mikroelektrody 

pracującej, należy wypolerować ją na mokro przy użyciu drobnego papieru ściernego. Podczas 

pomiarów ewentualne zanieczyszczenia usuwa się w sposób elektrochemiczny polaryzując 

elektrodę przy potencjale 0,8 V w ciągu 20 s. Następnym etapem pomiaru będzie nagromadzanie 

jonów Cu(II) w wyniki ich redukcji do Cu(0) przy optymalnej wartości potencjału 

nagromadzania (dobranej w pierwszej części ćwiczenia). Podczas tych etapów roztwór należy 

mieszać przy użyciu mieszadełka magnetycznego. Następnie, wykorzystując technikę fali 

prostokątnej (SW) rejestrujemy woltamperogram odpowiadający prądowi jaki płynie podczas 

utleniania nagromadzonej Cu(0) w wyniku zmiany potencjału od 0 do +0,75 V. 

 

 

 



CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA 

A. Optymalizacja potencjału nagromadzania (część wspólna) 

1. Wyjąć ze statywu elektrodowego naczynko pomiarowe. Do naczynka pomiarowego 

należy dodać 10 mL wody dejonizowanej, 500 µL 2 mol L-1 H2SO4 oraz 100 µL 

roztworu wzorca Cu(II) o stężeniu 1 × 10-5 mol L-1. 

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

naczynia znajduje się mieszadełko magnetyczne. 

3. Elektrodę chlorosrebrową przepłukać wodą dejonizowaną i umieścić w prawym 

otworze pokrywy naczynia pomiarowego i podłączyć z niebieskim przewodem 

potencjostatu (RE). Elektrodę pomocniczą (platyna) podłączyć czarnym zaciskiem 

przewodu (CE). 

4. Elektrodę pracującą należy przed  pomiarami  polerować ruchem ósemkowym 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). 

5. Włączyć listwę zasilającą po czym uruchomić statyw elektrodowy włącznikiem z 

tyłu urządzenia, następnie wcisnąć na panelu sterującym wyzwalanie zewnętrze. 

6. Włączyć potencjostat poprzez wciśnięcie przycisku POWER. 

7. Uruchomić komputer PC. Następnie otworzyć znajdującą się na pulpicie ikonę 

programu GPES. 

Ustalić parametry pomiaru według wzoru poniżej: 



 

8. Następnie należy rozpocząć pierwszy pomiar klikając przycisk START. Po 

zakończeniu pomiaru, zapisujemy woltamperogram klikając odpowiednio na pasku 

narzędzi: File → Save work data. Należy utworzyć nowy folder z aktualną datą jako 

nazwą. 

9.  Po  zapisaniu  woltamperogramu  należy wyznaczyć i zapisać wartość 

potencjału i prądu piku miedzi. W tym celu skorzystać z opcji: Analysis → Peak 

serch → Search. Po spisaniu wartości potencjału i prądu piku miedzi, zamykamy 

okno klikając “OK” i “Close”. 

10. Należy kontynuować optymalizację potencjału nagromadzania zmieniając w 

procedurze pomiarowej wartość parametru “Deposition potential” w zakresie od 0.1 

do -1.0 V (zmiany co 0.1 V). Po każdym pomiarze należy zmierzyć wartość prądu 

piku Cu (patrz punkt 9) celem wyboru optymalnej wartości potencjału 

nagromadzania. 



B. Wyznaczanie stężenia jonów Cu(II) w badanej próbce (część indywidualna) 

1. Otrzymaną w kolbie 50 mL próbkę uzupełnić do kreski wodą. 

2. Ostrożnie wyjmujemy naczynie pomiarowe ze statywu elektrodowego w którym 

znajduje się mieszadło magnetyczne. Do zlewek należy wylać roztwór pozostający 

po porzedniej części ćwiczenia, a następnie wypłukać kilkukrotnie naczynko  

i elektrody wodą dejonizowaną.  

3. Do naczynia pomiarowego odpipetowujemy 10 ml roztworu badanej próbki oraz 

dodajemy mikropipetą 500 µL 2 mol L-1 H2SO4. 

4. Następnie umieszczamy naczynie pomiarowe z próbką w statywie elektrodowym  

i rozpoczynamy pomiar (przycisk START) po uprzednim wprowadzeniu do 

procedury pomiarowej wybranego, optymalnego potencjału nagromadzania.  

5. Po zakończeniu pomiaru, zapisujemy woltamperogram klikając kolejno na pasku 

narzedzi: File → Save data As  

6. Kolejnym etapem jest zarejestrowanie woltamperogramu z roztworu próbki po 

dodaniu kolejnych dodatków 50 µl wzorca Cu(II) o stężeniu 1 × 10-5 mol L-1 (trzy 

dodatki). Należy pamiętać, aby po każdym pomiarze zapisać woltamperogram! 

7. W celu nałożenia zarejestrowanych woltamperogramów korzystamy z opcji:  

Plot ……Load overlay file. 

8. Z menedżera programu wybieramy opcje drukowania, (File → Print) następnie 

drukujemy otrzymane woltamperogramy. 

 

Opracowanie wyników 

Opracowanie powinno zawierać następujące informacje: 

✓ teorię dotyczącą budowy i zalet mikroelektrod oraz warunki prowadzenia 

oznaczania; 

✓ wykres zależności prądu piku miedzi od potencjału nagromadzania z zaznaczeniem 

wartości optymalnej; 

✓ wyznaczone wartości prądów piku w próbce oraz w próbce z dodatkiem wzorca 

(sposób wyznaczania zaznaczyć na sporządzonych woltamperogramach); 

✓ wykres właściwy dla metody wielokrotnego dodatku wzorca i wyznaczone z tego 

wykresu stężenia jonów miedzi [mol L-1]; 

✓ podpisane przez prowadzącego raporty z wykonanych pomiarów; 

✓ wyniki zamieścić w tabelkach osobno dla każdej z analizowanych próbek. 



Optymalizacja potencjału nagromadzania Cu(II) 

Imię Nazwisko  

Potencjał nagromadzania [V] Prąd piku 

[nA] 

0,1  

0,0  

-0,1  

-0,2  

-0,3  

-0,4  

-0,5  

-0,6  

-0,7  

-0,8  

-0,9  

-1,0  

Wartość optymalna potencjału 

nagromadzania: [V] 

 

 

 

Oznaczenie Cu(II) 

Imię i nazwisko  

 Ep[mV] Ip[nA] 

Próbka:   

Próbka+50 µl wzorca   

Próbka+50 µl wzorca   

Próbka+50 µl wzorca   

Próbka+50 µl wzorca   

Stężenie Cu(II) w próbce 

[molL-1] 

 


