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ЕЛЕКТРОАНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ
Поделба
д
Поглавје 11. Електрохемиски методи за анализа
11 А Класификација на електрохемиските методи
Харви, Модерна аналитичка хемија (стр. 462‐5)

Кондуктометрија
(интерен материјал)
Предавање 11а, Инструментални аналитички методи (B), M. Стефова, 2013
http://hemija.pmf.ukim.edu.mk/subjects/view/213

ЕЛЕКТРОАНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ
Поделба
y 3 главни извори на аналитички сигнал:
потенциометрија!
→потенцијал

амперметрија!
кулометрија!
→полнеж
Но, многу повеќе методи!
→струја

Наједноставна поделба:
• волуменски методи (мерење
(
на кондуктометрија!
ј !
својствата на р‐рот во целина)

• методи што опфаќаат гранични сите други!
површини (сигналот е ф‐ја од појавите
што се случуваат на граничната површина )
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КОНДУКТОМЕТРИЈА
y Најмало количество електричество – елементарен

електричен полнеж – e = 1,6021∙10‐19 C
y q со + или – e полнеж на протонот или електронот, како и
на јони со полнеж 1+ или 1‐, а јоните со полнеж 2+, 3+, ...,
2‐, 3‐,... поседуваат за 2, 3,..., пати по овој полнеж.

Какви спроводници на електричество познаваш?
• Спроводници од прв, втор вид, полуспроводници...
Како се пренесува електричество кај различните
спроводници?
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КОНДУКТОМЕТРИЈА
Пренос на електричество кај различни спроводници:
y спроводници од прв вид (метални спроводници, графит) –
пренос на електричество од негативниот пол кон позитивниот како
резултат на движење на електрони, нема промена на хем. својства на
спроводникот, оддавање на топлина пропорционално со
електричниот отпор на спроводникот. Т↑⇒ спроводливоста↓!
y

спроводници од втор вид (р‐ри или растопи на електролити во
кои се потопени спроводници од прв вид) – преносот го вршат јони!
Катјони → негативна електрода (катода), анјони → позитивна
електрода (анода). Но, на површината на електродата ↔ хемиска
промена (ослободување на гас, издвојување на метал итн.).
Т↑⇒ спроводливоста↑! ↔ се намалува вискозноста на растворите и
солватацијата на јоните → побрзо патување на јоните. Т влијае и на
дисоцијацијата → јонската спроводливост.

y

полуспроводници (друга приказна)

КОНДУКТОМЕТРИЈА
y

Од физика: ако на краевите од електричен спроводник се
приложи потенцијална разлика Δφ низ него се пренесува
определено количество електричество. Количество електричество
пренесено за единица време е струја (јачина на струјата), I:

y
y

I = q/t
Врската помеѓу I и Δφ е дадена со Омовиот закон:
I = Δφ/R
R = резистанца (порано електричен отпор), зависи право
пропорционално од должината на спроводникот l, a обратно од
плоштината на напречниот пресек на спроводникот A. Покрај тоа, R
зависи и од природата на спроводникот т.е. материјалот од кој е
направен, при што мерка за тоа е резистивноста ρ (порано
специфичен отпор).

y

Релацијата меѓу горните величини е:
R = ρl/A

y

Во SI, [R] = Ω (ом), а [ρ] = Ωm.
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КОНДУКТОМЕТРИЈА
y

За раствори од електролити – Омовиот закон се пишува во
малку изменета форма → се воведува поимот кондуктанца G
дефинирана како реципрочна вредност од резистанцата R:
G = 1/R односно G = (1/r)(A/l)
A – површина на електродите, а l – растојание меѓу електродите.

y

y

Реципрочна вредност од резистивноста (1/ρ) се вика
кондуктивност, се означува со κ (капа) и може да се
напише:
G = κA/l
В SI:
Во
SI [G] = S (сименс),
(
) [κ]
[ ] = S m‐11 или S cm‐11 (особено
( б
при
дефинирањето на моларната спроводливост).

y

Моларна спроводливост, Λ, на електролит B е:
ΛB=κ/cB
[Λ]=S m2 mol‐1 или почесто S cm2 mol‐1

y

Како зависи кондуктанцата од концентрацијата?
(од Практикумот по физичка хемија!)

КОНДУКТОМЕТРИЈА
Како зависи кондуктанцата од концентрацијата?
y

за силни електролити – со зголемување на концентраци‐
јата зголемување на кондуктанцата, а моларната
спроводливост – високи вредности!

y

за слаби електролити – со зголемување на концентраци‐
јата нема зголемување на кондуктанцата, а моларната
спроводливост – значително поголема при пониски
концентрации!

y

Колрауш – зависност на Λ од c:
Λc(B)=Λ0(B) – kc1/2
Λc(B) – моларна спроводл. при c
Λ0(B) – моларна спроводл. при c→0

y Aрениус – објаснение:
α→1, кога c→0, и Λ↑
⇒ α = Λc/Λ0
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КОНДУКТОМЕТРИЈА
Мерење на кондуктанца на електролити
y

При експерименталното определување на кондуктанца
всушност се мери резистанца т.е.
т е електричен отпор,
отпор што
растворот од електролит го дава на течењето на струјата.

y

Не може да се употреби еднонасочна струја – тоа би довело
до електролиза и гас на електродите кој би го ↑R.

y

Се користи наизменична струја со мала јачина и со фреквен‐
ција од 1000 Hz, а R се мери помеѓу електроди со голема
површина – од платинирана платина,
платина односно Pt електроди
пресвлечени со слој од црна платина. При употреба на
наизменична струја со доволно голема фреквенција, половите на
електродите многу брзо се заменуваат, со што се избегнува
поларизацијата и настанување на електролиза.

КОНДУКТОМЕТРИЈА
Мерење на кондуктанца на електролити
y За мерење се употребуваат садови: кондуктометриски
ќелии – на определено растојание фиксирани платинирани
платински електроди поврзани со извор на наизменична струја
y
y

ν од 50 Hz за концентрирани р‐ри, до околу 1000 Hz за
разредени р‐ри.
кондуктометриски ќелии за: а) мерење на резистанца на
проточни системи, b) за мерење на резистанца со цел
пресметување на физичко
физичко‐хемиски
хемиски параметри
параметри, c) за
мерење на резистанца при кондуктометриски титрации

5

15/05/2014

КОНДУКТОМЕТРИЈА
Примена на кондуктометриските методи
Кондуктометриските методи може да бидат:
y директни (кондуктометриски методи за определување)
y методи за индикација (кондуктометриски титрации).
Директни методи
•

•

•

Во спроводливоста на еден раствор, удел имаат сите присутни јони и
со мерење на отпорот или спроводливоста не може да се определи
содржината само на еден вид јони, освен ако е чист раствор од еден
електролит или, евентуално, бинарна смеса (калибрација по методот
на калибрационен дијаграм).
Може да се определи вкупната содржина на електролити во даден
раствор, на пр. во вода (при определување на бигорливост или при
контролата на дестилираната или деминерализирана вода).
Мерењето на R лесно може да се автоматизира ⇒ кондуктометриските
методи може згодно да се применат во динамичката анализа (на пр.
во контролата на производствени процеси).

КОНДУКТОМЕТРИЈА
y

Кондуктивноста на примероци вода ↔ индикатор за
присуство на соли

y

Колку е пониска кондуктивноста
⇒ толку е почиста водата
Раствор
морска вода
вода за пиење
дејонизирана вода
ултра‐чиста вода

Кондуктивност
(S cm‐1)
5
0.0005 to 0.05
5.5 x 10‐6
<1.0 x 10‐6
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КОНДУКТОМЕТРИЈА
Директната кондуктометрија може да се ползува за:
• определување на константи на дисоцијација ползувајќи го Ostwald‐
овиот закон за р
разредување:
р ду
α2
K=
c
1−α
каде степенот на електролитна дисоцијација α се определува како
однос помеѓу моларната спроводливост при конечно разредување (Λc)
и при бесконечно разредување Λ0 (од таблици како сума од моларните
спроводливости за присутниот катјон и анјон).
• приближно
б
определување на производите на растворливост на слабо
б
растворливи соединенија како однос помеѓу кондуктанцата на заситен
раствор од слабо растворливото соединение (κ) и моларната
спроводливост на тоа соединение при бескрајно разредување (од
таблица), при што концентрацијата се пресметува според изразот:

c=

κ
Λ0

КОНДУКТОМЕТРИЈА
Моларна спроводливост на некои силни
електролити при бескрајно разредување, Λ0
Electrolyte
HCl
HBr
NaCl
KBr

Λ0 (S cm2 moll‐1)

KCl
NaNO3
KNO3
NH4Cl
KHCO3

149,86
149
86
121,55
144,96
149,70
118,00

426,16
428,10
126,45
151,80
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КОНДУКТОМЕТРИЈА
Koлрауш утврдил дека при бескрајно разредување
т.е. при целосна дисоцијација
⇒ секојј јјон дава својј определен придонес, во
моларната спроводливост на електролитот
независно од видот на другиот јон со кој е врзан.
y

Закон за независно патување на јоните
Λo = v + o + + v − o −
каде:
y

λ

λ

v+ и v‐: стехиометриски коефициенти за катјонот и анјонот
од електролитот
λ°+ и λ°‐: јонска спроводливост на поединечните јони
(катјон и анјон)

КОНДУКТОМЕТРИЈА
λ°+ и λ°‐: јонска спроводливост на
поединечни катјони и анјони
Cation

λ°+ / Scm2mol‐1

Anion

λ°‐ / Scm2mol‐1

H+

349.6

OH‐

197.8

Li+

38.7

Cl‐

76.4

Na+

50.1

Br‐

78.2

K+

73.5

I‐

76.8

Fe2+

108.0

CH3COO‐

40.9

Fe3+

204

CO2‐3

138.6

NH4+

73.4

NO‐3

71.5

Ba2+

127.3

SO2‐4

160.0
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КОНДУКТОМЕТРИЈА
Кондуктометриските титрации може да се ползуваат при:
• ацидиалкалиметриски,
• таложни и
• комплексометриски определувања.
Всушност, кондуктометриски титрации се можни во сите
случаи кога дел од јоните излегуваат од рамнотежниот
систем, а тоа се случува при образување на:
• слабо дисоцирани соединенија (слаби електролити,
стабилни комплекси) или
• слабо растворливи соединенија (талози).
Примената на ваков вид титрации при редокс реакции е
можна само во мал број случаи, главно заради тоа што
подвижностите на јони со различни валентни состојби се, по
правило, блиски.

КОНДУКТОМЕТРИЈА
Кондуктометриските криви на титрација се конструираат:
• на ординатна оска – кондуктивност, κ, или кондуктанца, G
(1/R),
(1/R)
• на апсцисната оска – волуменот на титрантот додаван во
порции за време на титрацијата.
Кривите на титрација се линеарни и се состојат од
титрациони гранки (прави со различeн правец) од чиј
пресек се определува завршната точка на титрација со
спуштање на нормала на апсцисната оска.
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КОНДУКТОМЕТРИЈА
Кондуктометриски криви на титрација
• ацидиалкалиметриска титрација – неутрализација ⇒ H2O
слабо дисоцирано соединение
1. силна киселина + силна база

1

2
3

Vzt1 Vzt Vzt

2. силна киселина + слаба база
3. смеса (силна и слаба кис)
+ силна база

Vzt2

КОНДУКТОМЕТРИЈА
Кондуктометриски криви на титрација
• таложна титрација ⇒ талог = слабо р‐рливо соединение
• Пр
Пр. со BaCl2 или Ba(CH3COO)2 може да се титрираат раствори на
сулфати, хромати и карбонати, а со раствори од AgNO3:
раствори од хлориди, бромиди, јодиди, цијаниди, тиоцијанати,
хромати, ванадати, цитрати, салицилати итн.
• Слика: титрација на BaCl2 со р‐р од Li2SO4 и K2SO4
Λ0 на:
Li+ 32,8 S m2 mol‐1
Ba2+ 54,6 S m2 mol‐1
K+ 63,9 S m2 mol‐1
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ПОВТОРУВАЊЕ
Ског, Вест, Холер, Крауч, Аналитичка хемија
Оддел V. Електрохемиски анализи
Поглавје 16. Елементи на електрохемија
Поглавје 17. Примена на електродни потенцијали
Пресметување на потенцијали на електрохемиски ќелии

ПОВТОРУВАЊЕ
Оксидоредукциските реакции како основа за:
•оксидоредукциски титрации ‐ волуметрија
•потенциометрија
•кулометрија
•електрогравиметрија
•волтаметрија

електроаналитички
инструментални
методи

ОКСИДОРЕДУКЦИСКИ (РЕДОКС) РЕАКЦИИ
↔ пренос на електрони
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ПОВТОРУВАЊЕ
Оксидоредукциски реакции во електрохемиски елемент
2 можности:
•реактантите се во директен контакт
пр. плочка од бакар потопена во р‐р од AgNO3

•реактантите НЕ се во директен контакт
преносот на електрони т.е. реакцијата
ј
се одвива во електрохем.
елемент во кој оксидансот и редукторот се физички одделени!

ПОВТОРУВАЊЕ
Оксидоредукциски реакции во електрохемиски елемент
•реактантите НЕ се во директен контакт
р
р
р ц ј
д
р
преносот
на електрони
т.е. реакцијата
се одвива
во електрохем.
елемент во кој оксидансот и редукторот се физички одделени!
ЕЛЕКТРОХЕМИСКИ
ЕЛЕМЕНТ (КЕЛИЈА)
полуелемент = ЕЛЕКТРОДА
во р‐р од електролит

КАТОДА ↔ редукција
АНОДА↔ оксидација
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ПОВТОРУВАЊЕ
Видови електрохемиски елементи:
ГАЛВАНСКИ, ВОЛТНИ

ЕЛЕКТРОЛИТИЧКИ

¾ батерии

¾ келии за електролиза
¾ за нивна работа потребен е
надворешен извор на струја
¾ реакции на електродите –
„со сила“

¾ добивање на струја
¾ реакции на електродите ‐
спонтано

ПОВТОРУВАЊЕ
ЕЛЕКТРОДНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ
Eелем= Eкатода ‐ Eанода
Може ли да се мери
Eкатода и Eанода?
НЕ ‐ апсолутната вредност!
ДА ‐ релативно во однос на
определена
референтна електрода

Така и се прави!
СТАНДАРДНА ВОДОРОДНА
ЕЛЕКТРОДА (SHE)
Договор: ESHE = 0 при сите t
⇒ вкупниот потенцијал на секој
галвански елемент кој содржи SHE се
припишува на другата електрода

13

15/05/2014

ПОВТОРУВАЊЕ

КОНВЕНЦИЈА ЗА ПРЕДЗНАКОТ на електродниот потенцијал
IUPAC ‐ Стокхолмска конвенција од 1953 год.

•изразот електроден потенцијал се однесува исклучиво на
полуреакцијата напишана како редукција, затоа се вика и
редукциски потенцијал!
•оксидациски потенцијал се однесува на процесот напишан во
спротивната насока, но тој не може да се нарекува електроден
потенцијал!
•предзнакот на електродниот потенцијал е определен од
предзнакот на дадениот полуелемент врзан со стандардна
водородна електрода:
¾ако тој спонтано се однесува како катода ‐ на него спонтано се одвива
редукција, тој е позитивната електрода во галванскиот елемент и неговиот
електроден потенцијал е позитивен
¾ако тој спонтано се однесува како анода ‐ на него спонтано се одвива
оксидација, тој е негативната електрода во галванскиот елемент и неговиот
електроден потенцијал е негативен

ПОВТОРУВАЊЕ
Како концентрацијата влијае на електродниот потенцијал?
Nernst‐ова равенка
Ag
Ag(s)
A + + e– → A
()
Големината на електродниот потенцијал зависи од c(Ag+)

Пресметувања‐предвидувања:
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ПОВТОРУВАЊЕ
деф. Стандарден електроден потенцијал E° е електродниот
потенцијал на полуелементот кога активитетите на сите реактанти и
продукти
роду
кои
о учествуваат
у ес вуваа во полуреакцијата
олуреа ц ја а се еднакви
ед а в наа 1..

Карактеристики:

1. E° е релативна големина т.е. E°= E на елемент во кој анода е SHE
2. E° се однесува исклучиво на реакција на редукција т.е. тој е редукциски
потенцијал
3. E° е мерка за тенденцијата на реактантите и продуктите од состојба со a=1
да дојдат во состојба на рамнотежа
4 E°>0 ⇒ полуреакцијата се одвива спонтано во однос на полуреакцијата на
4.
SHE, т.е оксидансот во таа полуреакција е посилен оксиданс од H+
5. E°<0 ⇒ важи обратното
6. E° зависи од температурата

ПОВТОРУВАЊЕ
деф. Стандарден електроден потенцијал E° е електродниот
потенцијал на полуелементот кога активитетите на сите реактанти и
продукти
роду
кои
о учествуваат
у ес вуваа во полуреакцијата
олуреа ц ја а се еднакви
ед а в наа 1..
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