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Wstęp 

 Miedź to pierwiastek szeroko rozpowszechniony w przyrodzie. Występuje on w postaci 

licznych minerałów o charakterze przede wszystkim siarczków (chalkozyn Cu2S, chalkopiryt  

CuFeS2), tlenków (kupryt Cu2O), węglanów (malachit CuCO3⋅Cu(OH)2, azuryt 2 Cu-

CO3⋅Cu(OH)2) arsenianów, fosforanów i krzemianów. Stanowi ona 0.02% wagowych w skoru-

pie ziemskiej. Miedź z licznymi metalami tworzy stopy o cennych właściwościach, z których 

najważniejszymi są brąz i mosiądz. W związkach  miedź występuje na +1 i +2 (wyjątkowo na 

+3) stopniu utlenienia. Miedź metaliczna znalazła zastosowanie do wyrobów przewodów elek-

trycznych, hydraulicznych aparatury chemicznej i laboratoryjnej, do krycia dachów (przede 

wszystkim zabytkowych budowli), do wyrobu przedmiotów artystycznych. Związki miedzi 

używane są w galwanotechnice, jako środki grzybo- i owadobójcze, jako pigmenty i jako katali-

zatory. 

 W wodzie miedź występuje w zawiesinie oraz w formie rozpuszczonej. Część rozpusz-

czona może zawierać wolne jony albo kompleksy z nieorganicznymi i organicznymi ligandami. 

Miedź może tworzyć kompleksy organiczne z aminokwasami, polipeptydami i substancjami 

humusowymi. Stopień kompleksowania zależy od rodzaju wody. Zawartość miedzi w wodach 

naturalnych jest uwarunkowana głównie rozpuszczalnością Cu2(OH)2CO3 w środowisku kwa-

śnym i rozpuszczalnością Cu(OH)2 w środowisku zasadowym. W wodach naturalnych miedź 

występuje rzadko. Obecność jej jest zwykle spowodowana dopływem ścieków. Zawartość mie-

dzi w głównych rzekach Polski waha się od 1-137 µg/l. Miedź w niewielkich ilościach jest nie-

zbędnym składnikiem dla wzrostu roślin. Większe dawki (powyżej 100µg/l ) hamują ich  roz-

wój. Z metali tylko rtęć jest bardziej toksyczna dla roślin. Obecność substancji kompleksujących 

zmniejsza toksyczność miedzi. Przy zawartości miedzi powyżej 80µg/l miedź jest również tok-

syczna dla ryb. Toksyczność wody zależy od pH i twardości wody. W wodzie miękkiej o wyż-

szym pH toksyczność jest większa. Miedź jest stosunkowo mało toksyczna dla człowieka.  

Człowiek i zwierzęta posiadają mechanizmy regulujące wchłanianie, transport, wykorzy-

stanie i wydalanie miedzi. Miedź wchodzi w skład wielu metaloprotein,. oksydaz, dysmutazy 

ponadtlenkowej i hemocyjaniny. Dzienne zapotrzebowanie miedzi dla człowieka wynosi 1-2 mg 

i jest ono pokrywane przez pokarm. 
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Kierunek przebiegu reakcji redoks 

 Uzasadnionym termodynamicznie kierunkiem przebiegu reakcji (procesu) jest ten, w 

wyniku którego potencjał termodynamiczny układu będzie malał (∆G < 0) Wielkość zmiany 

tego potencjału w przypadku reakcji redoks wyraża zależność:  EFnG ∆⋅⋅−=∆  

gdzie:  

n – ilość elektronów wymienianych w procesie redoks,  

F – stała Faraday’a,  

∆E – różnica potencjałów redoks układu nadająca przebieg reakcji ∆E = Eutleniacza- Ereduk-

tora 

 

Wielkość potencjału utleniacza i reduktora wyznacza się ze wzoru Nernsta. Wzór ten w warun-

kach standardowych ma postać: 
red

utl

a
a

log
n

,EE 05900 +=  

gdzie:  

autl – aktywność formy utlenionej, 

ared
 – aktywność formy zredukowanej,  

n – ilość elektronów wymienianych w reakcji utlenienia lub redukcji. 

 

Warunek ∆G < 0 jest spełniony, gdy ∆E > 0, czyli gdy Eutleniacza  > Ereduktora . Możemy 

więc stwierdzić, że reakcja redoks zajdzie samorzutnie w danym kierunku, gdy potencjał utle-

niacza będzie większy od potencjału reduktora. Na przykład jony Fe2+ (E0 Fe3+/Fe2+  = 0.77V) 

zostaną samorzutnie utlenione w wyniku dodatku stechiometrycznej ilości Ce4+(E0 Ce+4/Ce3+) = 

1.45V, a nie dadzą się utlenić za pomocą jodu E0 I2/2I– =0.58V 

W przypadku układów redoks, których potencjał zależy od stężenia w roztworze jonów 

H+, można wpływać na kierunek przebiegu reakcji poprzez zmianę pH roztworu. Przykładem 

takiego typu reakcji jest reakcja arsenianu (III) z jodem: 

AsO3
3– + I2 +H2O ⇔ AsO4

3– + 2I– + 2H+ 

Potencjał normalny układu AsO4
3–/AsO3

3– ≅ 0.58V, a potencjał układu I2/2I–  ≅ 0.58V. 

 

Oba układy mają zbliżone potencjały normalne redoks. Jednak w odpowiednich warun-

kach arsenian (III) redukuje jod do jonów jodkowych lub jony jodkowe redukują arsenian (V) do 

arsenianu (III). Aby reakcja przebiegała w kierunku utleniania arsenianu (III) do arsenianu (V) 

należy zmniejszyć stężenie jonów wodorowych  w roztworze dodając do niego NaHCO3. Przy 

silniejszym natomiast zakwaszeniu reakcja przebiega przeciwnie z prawej strony na lewą i jest 

wykorzystywana do jodometrycznego oznaczania arsenianów (V). 
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Innym sposobem zmiany potencjału redoks układu jest wiązanie jednej z jego form (utle-

nionej lub zredukowanej) w związek kompleksowy o dużej stałej trwałości, lub w związek trud-

no rozpuszczalny. Takim przykładem może być oznaczanie jodometryczne miedzi. W przypadku 

reakcji jonów miedzi z jonami jodkowymi: 

2Cu2+ + 4I– → 2CuI↓ + I2 

Proces zachodzi ilościowo w prawo, mimo że potencjał normalny układu Cu2+/Cu+ (0.17V) jest 

mniejszy od potencjału układu I2/2I– ≅ 0.58V. Jak widać z reakcji stężenie jonów Cu+ ulega 

znacznemu zmniejszeniu wskutek utworzenia trudno rozpuszczalnego osadu CuI co powoduje 

zwiększenie potencjału utleniającego układu Cu2+/Cu+ przewyższającego wartość 0.58V. Jeżeli 

początkowe stężenie miedzi wynosi 0.1 mol/l, stężenie I– = 0.1 mol/l, a IR [Cu+][I–] = 10-12, to 

obliczona wartość potencjału układu na podstawie wzoru Nernsta wynosi 0.76 V. 

W przypadku, gdy zostanie zmniejszona liczba jonów Cu2+ np. przez utworzenie zespolonego 

związku z winianem, reakcja zachodzi w kierunku odwrotnym. 

 

Zasada oznaczeń jodometrycznych 

Podstawą metody jodometrycznej są dwie następujące reakcje: 

1. Reakcja wydzielania wolnego jodu:  2I– ⇔ I2 + 2e 

2. Reakcja redukcji wolnego jodu:      I2+ 2e ⇔ 2I– 

Wydzielanie wolnego jodu zachodzi w wyniku utleniania (w środowisku kwaśnym) kwasu jo-

dowodorowego utleniaczem. Następnie wydzielony jod miareczkuje się roztworem tiosiarczanu 

(VI) sodu Na2S2O3  o określonym mianie (tiosiarczan (VI) zostaje utleniony do czterotionianu 

S4O6
2–): 

2S2O3
2– ⇔ S4O6

2– + 2e 

I2 +2e ⇔ 2I– 

I2 + 2S2O3
2–  ⇔ 2I– + S4O6

2– 

 

Miareczkowanie mianowanym roztworem tiosiarczanu wydzielonego jodu znajduje za-

stosowanie między innymi do oznaczania miedzi, nadtlenku wodoru itp. 

Miareczkowanie mianowanym roztworem jodu stosowane jest do oznaczania reduktorów. Mia-

reczkowanie jodem stosowane jest do oznaczania np. jonów As3+, Sb3+, Sn2+, S2-, SO3
2-. 
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Przygotowanie i mianowanie roztworu Na2S2O3 

 

Oznaczenie obejmuje: 

• przyrządzenie roztworu tiosiarczanu  

• nastawienie miana tiosiarczanu 

 

Stosowany sprzęt, odczynniki i roztwory: kolby stożkowe 250-300 ml, pipety miarowe, zlew-

ka, mały lejek, statyw, biureta 50 ml, Na2S2O3, K3[Fe(CN)6], KI, 2mol/l HCl, 30% ZnSO4, roz-

twór skrobi, (wszystkie odczynniki cz.d.a.) 

 

Właściwości roztworu tiosiarczanu (VI) sodu 

 Przyczyną redukujących własności tiosiarczanu(VI) sodu jest siarka S2–. Tiosiarczan (VI) 

reagując z jodem utlenia się do tetrationianu (S4O6
2–): 

I2 + 2S2O3
2– → S4O6

2– + 2I- 

Mocniejsze utleniacze utleniają tiosiarczan do siarczanu(VI):  

S2O3
2– + 4I2 + 10OH– → 2SO4

2– +8I– + 5H2O 

Aby zapobiec przebiegowi tej reakcji miareczkowanie tiosiarczanem(VI) przeprowadza się w 

środowisku kwaśnym lub obojętnym. W przypadku roztworów o stężeniu 0.1 mol/l pH roztworu 

nie powinno przekraczać 7.6. Roztwory tiosiarczanu(VI) sodu są stosunkowo niezbyt trwałe, a 

ich molowość może ulec zmianie. Zmniejszenia miana można oczekiwać, w wyniku rozkładu 

tiosiarczani(VI) przez bakterie. Zapobiega się temu dodając do roztworu jodku rtęci (II), który 

działa bakteriobójczo. Zmniejszenie molowości może nastąpić również na skutek utleniania tle-

nem z powietrza.  

2S2O3
2– + O2 →2SO4

2– + 2S. 

Zwiększenie molowości wynika z oddziaływania dwutlenku węgla. Tiosiarczan pod wpływem 

słabego kwasu węglowego ulega rozkładowi z wydzieleniem siarki. 

S2O3
2– + H+ → HSO3

– + S↓ 

Dodanie niewielkiej ilości węglanu sodowego powoduje zwiększenie pH roztworu i zapobiega 

tej reakcji. 

 

Sporządzanie ok. 0,1 mol/l roztworu tiosiarczanu (VI) sodu 

 W celu sporządzenia 1l roztworu 0,1mol/l należy odważyć 25g Na2S2O3⋅5H2O, przenieść 

do butelki z doszlifowanym korkiem, zawierającej 1l świeżo wygotowanej wody (usunięcie 

CO2), dodać 0,1g węglanu sodu, dobrze wymieszać i odstawić na 10–14 dni. Po tym czasie moż-

na przystąpić do nastawiania miana.  
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Nastawianie miana roztworu tiosiarczanu (VI) sodu 

 Dobrą substancją wzorcową do nastawiania miana roztworu Na2S2O3 jest K3[Fe(CN)6] 

(duża masa cząsteczkowa). 

Heksacyjanożelazian(III) potasu reaguje stosunkowo powoli w środowisku kwaśnym z 

jonami jodkowymi: 

2Fe(CN)6
3– + 2I– → 2Fe(CN)6

4– + I2 

Reakcja ta jest przyspieszana przez obecność w roztworze jonów cynku. Jony cynku wytrącają z 

Fe(CN)6
4– trudno rozpuszczalny osad zwiększając tym samym wartość potencjału utleniającego  

K3[Fe(CN)6]: 

2 [Fe(CN)6]4– + 2K+ + 3Zn2+ → K2Zn3[Fe(CN)6]2 

 Ilość wydzielonego jodu w reakcji z heksacyjanożelazianem(III) jest równoważna do 

ilości heksacyjanożelazianu(III). Wydzielony jod miareczkuje się roztworem tiosiarczanu (VI) 

do zaniku niebieskiej barwy wskaźnika skrobiowego.  

 

Wykonanie mianowania: 

 Na wadze analitycznej odważyć około 1,3 g K3[Fe(CN)6] wysuszonego w temperaturze 

383K. Odważkę rozpuścić w 40 ml wody i dodać 2 g KI, 4 ml 2mol/l HCl. Po minucie dodać 10 

ml 30 % ZnSO4. Miareczkować roztworem Na2S2O3 do słomkowego zabarwienia, następnie 

dodać 3 ml skrobi. Miareczkować do zaniku niebieskiego zabarwienia. 

Stężenie Na2S2O3 obliczyć się ze wzoru: 
3292,0])([

])([

63

63

322 ⋅
=

CNFeK

CNFeK
OSNa V

m
C  

gdzie:  

])([ 63 CNFeKm – masa odważki heksacyjanożelazianu(III) potasu,  

322 OSNaV – objętość tiosiarczanu zużyta na zmiareczkowanie odważki 
0,3292 – miligramorównoważnik K4[Fe(CN)6] 

 

Wykonać minimum 6 równoległych oznaczeń. Wyniki zamieścić w tabeli: 

nr 
próbki 

masa odważki 
K3[Fe(CN)6] [g] 

objętość roztworu 
Na2S2O3 [ml] 

Stężenie roztworu 
Na2S2O3 [mol/l] 

Średnie stężenie 
roztworu* 

Na2S2O3 [mol/l] 
1    
2    
3    
4    
5    
6    

 

 

                                                           
* Stężenie średnie – po odrzuceniu wyników wątpliwych 
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Jodometryczne oznaczanie miedzi 
 

Zasada metody: 

 Miedź jodometrycznie oznacza się metodą pośrednią. W roztworze obojętnym albo kwa-
śnym sole miedzi (II) utleniają jodki do wolnego jodu zgodnie z reakcją: 

2Cu2+ + 4I– ⇔ 2CuI↓ + I2 

Wydzielony jod odmiareczkowywuje się tiosiarczanem(VI) sodu. Reakcja ta jest odwracalna. 
Przebiega ona w prawo, gdyż jeden z produktów reakcji (jony Cu+ ) wydziela się w postaci trud-
no rozpuszczalnego osadu (CuI). Do całkowitego przebiegu reakcji konieczny jest 40-60 krotny 
nadmiar jodku potasu w porównaniu z wartością teoretyczną. W celu przyspieszenia reakcji do-
daje się do roztworu kwasu octowego. pH roztworu powinno wynosić w optymalnym przypadku 
3.7, nie powinno być jednak większe niż 4.5. Roztwór nie powinien być również zbyt kwaśny, 
gdyż mogłoby to spowodować utlenienie jonów I– tlenem z powietrza do wolnego jodu. Jony 
Cu2+  katalizują tę reakcję. Reakcja utleniania jonów jodkowych przez Cu2+ nie przebiega szyb-
ko. Przed przystąpieniem do miareczkowania tiosiarczanem (VI) sodu należy odczekać kilka 
minut. Łatwiejszy do zaobserwowania koniec miareczkowania uzyskuje się jeżeli do roztworu 
doda się jonów SCN–. Tworzy się wówczas CuSCN, który jest około 10 krotnie mniej rozpusz-
czalny niż jodek miedzi(I). Jodometrycznemu oznaczaniu miedzi przeszkadzają substancje mo-
gące utlenić jodki do jodu np. żelazo(III).  
 

Wykonanie oznaczenia 

 Badany roztwór miedzi rozcieńczyć wodą w kolbie miarowej o pojemności 100 ml do 

kreski i dokładnie wymieszać, 20 ml otrzymanego w ten sposób roztworu przenieść przy pomo-

cy pipety pełnej do erlenmajerki. Odpipetowaną próbkę rozcieńczyć wodą do 50 ml, dodać 1 

kroplę NH4OH, 4 ml stężonego CH3COOH oraz 2 g KI. Odstawić próbkę na 5 min i miareczko-

wać roztworem Na2S2O3 do jasnobeżowej barwy. Dodać 3 ml roztworu skrobi i 1g KSCN. Mia-

reczkować do bladoróżowej barwy. Oznaczenie przeprowadzić trzykrotnie. Zawartość miedzi w 

badanej próbce obliczyć z zależności: wCVm ⋅⋅⋅= 06357,0  

gdzie: V – objętość zużytego Na2S2O3 [ml] 
C – stężenie Na2S2O3 [mol/l] 
0.06357 – masa milimola miedzi 
w – współmierność kolby z pipetą 

 

Otrzymane wyniki zamieścić w tabeli: 

Nr próbki objętość Na2S2O3 [ml] masa miedzi [g] średnia masa miedzi 
[g]* 

1   
2   
3   

 

 

                                                           
* Masa średnia – po odrzuceniu wyników wątpliwych  


