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ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ 

 

Тема: Гравіметричні та електрофізичні методи аналізу 

 

Мета роботи: розширити і поглибити знання студентів із сутності та 

області застосування гравіметричних методів аналізу, методів вимірювання 

в'язкості а також полярографічного, потенціометричного та 

кондуктометричного методів аналізу. 

 

Час: 2 год. 

 

1.1 Порядок виконання роботи 

 

- представити викладачу виконане завдання для самопідготовки. 

Умову завдання наведено у п. 1.2; 

- проробити практичну частину. 

 

1.2 Завдання для самопідготовки 

 

У процесі підготовки до заняття студент в обов’язковому порядку 

повинен виконати наступні завдання: 

а) вивчити конспект лекцій; 

б) опрацювати рекомендовану літературу; 

в) занести у зошит для практичних робіт такі матеріали: 

1) основні хімічні сполуки та хімічні реакції; 

2) особливості дисоціації  іонів у розчинах; 

3) поняття титр, титрування, в’язкість та види коефіцієнтів 

в’язкості; 

4) закон Архимеда; 

5) Струмопровідність розчинів. 
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1.3 Практична частина 

 

1.3.1 Гравіметричні методи аналізу 

 

Методи аналізу, засновані на вимірюванні маси і густини 

Метод кількісного аналізу, заснований на точному вимірюванні маси 

визначуваної речовини, виділеної у вигляді неорганічних або органічних 

сполук, отримав назву гравіметричного, або вагового, аналізу. За способом 

визначення розрізняють методи виділення, методи осадження і методи 

відгонки. 

В першому випадку визначуваний компонент кількісно виділяють у 

вільному стані і зважують на аналітичних терезах. Можна навести як приклад 

визначення масової частки золи в харчових продуктах, засноване на 

спалюванні і подальшому прожаренні до постійної маси навішування в 

заздалегідь зваженому тиглі. Що залишилося в тиглі зважують і по його масі 

обчислюють процентний вміст золи в харчовому продукті. 

В методах осадження визначуваний компонент виділяється за 

допомогою хімічних реактивів у вигляді малорозчинних осадів певного 

хімічного складу. Осад промивають, висушують до постійної маси і 

зважують. Так визначають SO4- Cl- і інші іони в харчових продуктах. 

В останньому випадку визначуваний компонент відганяється з 

аналізованої проби у вигляді легколетючої сполуки. Даним способом 

встановлюють вогкість харчових продуктів, наявність в них СО2, NН3 і інших 

летючих речовин. 

Всі модифікації вагового методу відрізняє велика точність, що 

дозволяє їх застосовувати в арбітражних аналізах. Недоліком же є велика 

тривалість. Результати вагового аналізу перш за все залежать від точності 

терезів, їх своєчасного регулювання, погрішності ваг. 

В даний час в лабораторній практиці широко використовуються 

аналітичні терези моделі АДВ-200 (аналітичні демпферні повітряного 

гальмування з граничним навантаженням 200 г), ВЛК-500г-М (лабораторні 

квадрантні з граничним навантаженням 500 г, без механізму компенсації 

тари) і ВЛКТ-500г (з механізмом компенсації тари), терези лабораторні 

рівноплечі 2 класу моделі ВЛР-200 г і терези лабораторні рівноплечі 3 класу 
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моделі ВЛР-1 кг. Всі лабораторні терези живляться від мережі змінного 

струму через виносний понижуючий трансформатор. 

До гравіметричних методів відносяться дослідження за допомогою 

вимірювання відносної густини. 

Густина речовини ρ (кг/м
3
) визначається як відношення маси, що 

покоїться, m (кг) до її об'єму V (м
3
): 

       m V   (1) 

Відповідно як параметри речовини в товарознавстві вживаються: 

насипна густина і об'ємна густина. 

Для характеристики фізичних параметрів харчових речовин 

застосовують термін «відносна густина», яка визначається як відношення 

густини досліджуваної речовини до густини «стандартної речовини» в 

певних фізичних умовах: 

0
d    (2) 

де ρ – густина даної речовини (кг/м
3
);  

 ρо – густина «стандартної речовини» (кг/м
3
);  

 d – відносна густина (безрозмірна величина). 

 

Для рідких харчових речовин «стандартною речовиною» є чиста вода 

при температурі 3,98 °С і нормальному атмосферному тиску, що відповідає 

найбільшій її густині. Відносну густину визначають при температурі 

продукту 20°С і води 4 або 20°С і позначають символами 
20 C

4 C
d

 або 
20 C

20 C
d

. Для 

перерахунку значень густини 
20 C

4 C
d

в 
20 C

20 C
d

 або навпаки користуються 

температурними коефіцієнтами розширення 

20 C 20 C

20 C 4 C
d 1,00177d

 і 
20 C 20 C

4 C 20 C
d 0,99823d

 

Відносна густина рідких продуктів залежить не тільки від їх 

температури, але і від концентрації сухих речовин. 

Показники густини враховуються при оцінці якості молока, визначенні 

змісту сухих речовин в плодових і ягідних екстрактах, вміст куховарської 

солі в розчинах, розсолах, визначенні міцності спирту і горілки. При цьому 

користуються для кожного продукту таблицею, в якій приводиться вміст 

речовини в розчині залежно від густини і температури його. Для визначення 
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відносної густини частіше за все застосовують пікнометричний або 

ареометричний метод. 

 

Пікнометричний метод 

Метод заснований на визначенні маси рівних об'ємів досліджуваного 

продукту і води при температурі 20°С. 

Густину досліджуваної рідини обчислюють по формулі 

 

20 1 2
d ( m m ) ( m m )    (3) 

де m – маса порожнього пікнометра, г;  

 m1 – маса пікнометра з досліджуваною рідиною, г;  

 m2 – маса пікнометра з дистильованою водою, г. 

Відносну густину розраховують з точністю до 0,0001. 

 

 

Ареометричний метод 

Вимірювання густини рідини за допомогою ареометра засновано на 

визначенні сили виштовхування, діючої на занурене в неї тіло. За об'ємом 

витисненої рідини і маси плаваючого в ній ареометра визначається густина 

досліджуваної рідини. На практиці застосовуються ареометри постійної маси 

і ареометри постійного об'єму. Якщо шкала ареометра постійної маси 

проградуйована в одиницях густини, то він називається денсиметром. 

Денсиметри для контролю густини конкретних рідких середовищ носять 

назву сахариметрів, лактометра, спиртометрів і т.п. 

 

 

1.3.2 Полярографічний метод аналізу 

 

Полярографічний метод заснований на реєстрації сили струму при 

поступовому лінійному збільшенні напруги на електродах осередку, 

занурених в досліджуваний розчин (рисунок 1).  

Основні типи полярографії – постійно-струмова (класична) і змінно-

струмова. Остання має різні назви (підрозділи): залежно від форми амплітуди 

змінного струму - квадратно-хвильова, трапецеїдальна і інші; залежно від 
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полярності електроду, який використовують як індикаторний, - катодна 

(відновлення) або анодна (окислення). Останню іноді називають 

вольтамперметрія. В анодній полярографії на відміну від катодної 

використовують тільки твердий електрод (наприклад, графітний). 

 

 

1 – капаючий ртутний електрод; 2 – ртутний анод; 

3 – джерело постійного струму; 4 – самописний реєстратор 

напруги струму; 5—підсилювач. 6— акумулятор 

Рисунок 1 - Принципова схема полярографа. 

 

Застосовують фоновий або індиферентний електроліт (що називається 

просто – фон), тобто розчин кислоти, солі, буферний розчин складнішого 

складу, в якому розчиняють аналізовану пробу. 

Полярограма – залежність сили струму від величини прикладеної 

напруги на електроди. При цьому методі не відбувається фізичного 

розділення суміші на окремі компоненти. Як катод частіше за все 

застосовують ртутний капаючий електрод поверхня якого безперервно 

обновляється, що дозволяє одержувати полярограму і проводити аналіз з 

високою відтвореністю результатів. Пряме визначення можливо лише за 

наявності речовин, здатних відновлюватися на ртутному капаючому 

електроді: іони металів, органічні сполуки, містять галоід-, нітро-, 

нітрозогруппи, карбонільні сполуки, пероксіди, епоксіди, дисульфіди, і т.д. 

Це дещо обмежує можливості методу, проте при визначенні полярографічно 

активних сполук дозволяє досягти високої селективності визначення без 

попереднього розділення складних сумішей на окремі компоненти. 

Отримані полярограми (рисунок 2) дозволяють судити про природу 

реагуючих речовин по величині потенціалу, а про концентрацію – по 

величині граничного струму. 
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В основі кількісного полярографічного аналізу лежить лінійна (на 

певній ділянці) залежність між висотою полярографічної хвилі і 

концентрацією речовини в розчині. Знайшовши по графіку висоту хвилі або 

замірявши пропорційну їй величину граничного струму, можна визначити 

концентрацію. Існує декілька методів кількісного полярографічного аналізу: 

розрахунковий, калібрувального графіка, стандартних розчинів, добавок. 

 

 

Рисунок 2 – Типова полярограма розчину 

 

Кількісний полярографічний аналіз побудований на рівнянні Ільковіча, 

який зв'язує величину дифузного струму iД з концентрацією іона С: 

 

1 Z 3 Z 1 Z

Д
i 607 D m t C

 (5) 

 

де D  – коефіцієнт дифузії; z—заряд іона; m –маса ртуті, що витікає з 

капіляра за 1 с, мг; t – час утворення краплі (період капання), с. 

 

В практиці полярографічного аналізу коефіцієнт пропорційності між С 

і Д
i

 встановлюється, як правило, за допомогою стандартних розчинів, тому 

рівняння (5) при умові, D , т, t – const переходить в наступний вигляд: 

 

Д
i kC

. (6) 

Розрахунковий метод застосовується порівняно рідко. Частіше 

користуються методом калібрувального графіка. Графік будують по 5 – 7 

стандартним розчинам, для яких полярограми знімають в строго ідентичних 

умовах. В цих же умовах полярографують надалі і досліджуваний розчин. 

I, мкА 

Id 

Id/2 

E1/2 E, мВ 
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Методом стандартних розчинів спочатку знімають полярограму 

досліджуваного розчину, а потім стандартного з відомою концентрацією 

визначуваної речовини. 

Якщо в аналізованому розчині присутні декілька електроактивних 

речовин, то на полярограмі можна отримати окремі піки кожної речовини. 

Варіюючи склад фону і його концентрацію, можна добитися кращого 

розділення піків визначуваних речовин. 

Роздільна здатність і чутливість полярографії змінного струму вище, 

ніж у звичайної полярографії. В полярографах різних типів на електричний 

осередок плавно подається напруга, що змінюється з певною швидкістю, а 

виникаючий струм реєструється спеціальним пристроєм. 

Суть змінно-струмової полярографії в тому, що на електроди разом з 

постійною поляризуючою напругою, яка поступово наростає, подається 

невелика змінна напруга. З початком електролізу через осередок проходить 

змінний струм, який досягає максимального значення при потенціалі 

напівхвилі. Висота максимуму на підпрограмі пропорційна концентрації. 

Концентрацію визначуваної речовини в досліджуваному розчині 

знаходять з рівняння 

 

X CT X CT
C C h h  (7) 

де CT
C – концентрація досліджуваного стандартного розчину, мкг/см

3
,  

X
h , CT

h – висота хвилі для розчину відповідно досліджуваного і 

стандартного, мм. 

 

Методом добавок аналіз проводять таким чином. Аналізують 

досліджуваний розчин і визначають висоту його хвилі X
h , потім до нього 

додають стандартний розчин в такій кількості, щоб висота хвилі розчину з 

добавкою зросла приблизно удвічі. Знімають полярограму розчину з 

добавкою, потім знаходять X CT
h

 . Концентрацію речовини в досліджуваному 

розчині  визначають по формулі 

 

X CT X X CT X
C C h h h


 

 (8) 

При використовуванні цього методу повністю усуваються помилки, що 
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вносяться фоном і іншими артефактами. 

В практиці полярографічного аналізу використовуються як вітчизняні 

прилади типів ППТ-1, ПУ-1, так і зарубіжні типів LP-7, LP-60 і типів ОН-104, 

ОН-105 (ВНР), в яких полярограма записується на діаграмній стрічці. 

Для масових визначень оптимальний діапазон концентрацій для 

полярографії дорівнює 10-2 – 10-5 моль/дм
3
, а погрішність аналітичних 

результатів не перевищує ±2%. 

Даним методом можна визначати хромати, іодати, молібдати, ванадати, 

аніонні хлоридні комплекси вольфраму, олова і молібдену, а також наявність 

кадмію, свинцю, хрому, олова, цинку, нікелю, алюмінію, заліза і інших 

металів. 

В даний час розроблений ряд ефективних полярографічних методик і 

для визначення органічних сполук, зокрема органічних галогенидів, 

альдегідів, кетону, хінонів, гідрохінонів, меркаптанів, дисульфідів, 

сульфоксидів, нітро- і нітрозосполук, азосполук, олеїнів і ін. 

 

1.3.3 Аналіз потенціометра 

 

Для безпосереднього визначення активності іонів, що знаходяться в 

розчині (іонометрія), а також для індикації точки еквівалентності при 

титруванні (потенціометричне титрування) широко застосовується аналіз 

потенціометра. 

Техніка прямої потенціометрії наступна: два електроди з різних металів 

занурюють в розчин, що містить речовини, що не реагують з ними, і між 

цими електродами виникне різниця потенціалів. 

Різниця потенціалів Е, що виникає між електродами, в загальному 

вигляді описується рівнянням: 

0

A B A B
E E lg( A A ) lg( A A ) 

 
       (9) 

де 
0

E – стандартний потенціал (величина, постійна при даній 

температурі); 

 

RT lg10 ( nF )   (10) 

де R – питома газова постійна, кДж/(кг·К);  

Т – абсолютна температура °С;  



 11 

n – число електронів, що приймається або віддається однією 

молекулою визначуваної речовини;  

F – число Фарадея, Кл./моль. 

 

При вимірюванні ЕДС необхідний електрод порівняння. Найбільш 

поширений в потенціометрії хлорсрібний електрод порівняння (Ag, АgС1 / 

КСl). Застосовуються також каломельний і сурьмяний електроди. Для прямої 

потенціометрії (іонометрії) використовують скляні електроди, електроди з 

гомогенною або гетерогенною мембраною, рідинні, газові електроди і 

ферментні. 

Широке розповсюдження в лабораторній і заводській практиці 

консервного виробництва отримав скляний електрод, призначений для 

вимірювання рН. Потенціал скляного електроду обумовлений обміном іонів 

лужних металів, що знаходяться в склі, з іонами водню з розчину. Діапазон 

вимірювання рН залежить від типу вживаного скляного електроду. Більш 

детально рекомендації за визначенням рН в різних середовищах містяться в 

керівництві по експлуатації рН-метрів. 

Останніми роками розроблені іоноселективні електроди, чутливі до 

певних катіонів і аніонів. Селективна мембрана в них може бути виконана з 

твердих (наприклад, скло), рідких (органічний іонообмінний або 

нейтральний макроциклічний комплексоутворювач) матеріалів, містити в 

собі іммобілізовані ферменти або мікроорганізми. Електроди двох останніх 

типів дозволяють визначати концентрацію складних органічних сполук, не 

диссоциіруючих на іони, — вітамінів, гормонів, антибіотиків. 

Для проведення аналітичних робіт можна користуватися вітчизняними 

рН-метрами типу рН-121, рН-125, іонометром ЕВ-74, а також зарубіжних 

фірм ОР-208 (ВНР), Radiometr (Данія), Orion (США) і ін. 

При титруванні потенціометра можуть використовуватися реакції 

кислотно-основної взаємодії, окислення – відновлення, реакції осадження і 

комплексоутворення, в ході яких змінюється концентрація потенціал 

визначальних іонів. 

Титрування потенціометра засновано на визначенні точки 

еквівалентності по рН. Поблизу точки еквівалентності відбувається різка 

зміна потенціалу електроду (рисунок 3) Установка для проведення 

титрування потенціометра приведена на рисунок 4. 
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Рисунок 3 – Криві титрування потенціометра кислоти лугом: а — 

інтегральна; б — диференціальна. 

 

1 – магнітна машина; 2—досліджуваний розчин; 

3 – хлорсрібний електрод (електрод порівняння);  

4 – індикаторний електрод; 5 – бюретка; 6—потенціометр 

Рисунок 4 – Установка для титрування потенціометра. 

 

Основними перевагами даного методу є висока точність, чутливість і 

можливість проводити визначення в більш розбавленому середовищі, ніж це 

дозволяють візуальні індикаторні методи. 

Крім того, цим методом можна визначати декілька речовин без 

E

V
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попереднього розділення, а також досліджувати каламутні і забарвлені 

розчини. Можлива повна або часткова його автоматизація за рахунок подачі 

робочого розчину, записи кривої титрування, відключення подачі титранта в 

завданий момент титрування, що відповідає точці еквівалентності. В даний 

час промисловість випускає декілька типів автотитраторів (один з них      

БАТ-115). 

 

1.3.4 Кондуктометричний метод аналізу 

 

Для можливості автоматичного контролю якості харчових продуктів 

досліджують електричну провідність речовин в різних розчинниках за 

допомогою кондуктометричного методу. 

Кондуктометричний метод має дві модифікації. В першій 

використовується залежність електропровідності розчину від його 

концентрації для визначення кількісного змісту розчиненої речовини. На 

такому принципі працюють різні промислові концентратометри. В другій 

модифікації дані вимірювань електропровідності служать для контролю 

хімічних процесів, що протікають в системі. 

 

За одиницю електричної провідності прийнятий Сименс (См), а 

електрична провідність розчину виражається в одиницях питомої х (См.м
-1

) 

або еквівалентної q (См·м
2
 · кг·экв

-1
) електричної провідності. Питома і 

еквівалентна провідності зв'язані співвідношенням; 

q x C  (11) 

де С – полярна концентрація розчину, кг·моль/м
2
. 

 

В розбавлених розчинах сильних електролітів залежність еквівалентної 

електропровідності від концентрації виражається рівнянням 

 

0
q q A C   (12) 

де q – еквівалентна електропровідність;  

0
q  – еквівалентна електропровідність при нескінченному 

розбавленні;  

А – постійна величина. 
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Кондуктометричний метод використовується в технохімічному 

контролі у варіантах прямої кондуктометрії і кондуктометричному 

титруванні. 

Точність кондуктометричних вимірювань дозволяє застосовувати їх в 

автоматизованих засобах контролю якості харчових продуктів і управління 

технологічними процесами в молочній, м'ясній, масложировий і інших 

галузях харчової промисловості. 

Різновидом кондуктометрії є титрування, при якому фіксується 

стрибкоподібна зміна електропровідності в еквівалентній точці. При 

кондуктометричному титруванні можуть бути використані реакції 

осадження, нейтралізації, комплексоутворення і інші, в ході яких достатньо 

помітно змінюється електрична провідність розчинів після досягнення точки 

еквівалентності. Точка еквівалентності в даному випадку знаходиться 

графічним методом (рисунок 5) 

При проведенні кондуктометричного титрування для отримання 

різкого зламу на кривих титрування необхідно враховувати ефект 

розбавлення. Останній можна звести до мінімуму, титруючи великий об'єм 

розбавленого розчину в кондуктометричному осередку концентрованим 

робочим розчином. Кондуктометричне вимірювання проводяться при 

постійному або змінному струмі з використанням мостових або 

компенсаційних вимірювальних схем 

 

 

Рисунок 5 – Криві кондуктометричного титрування солі, сильної і 

слабої кислот з сильною основою: 

1— сіль; 2 – сильна кислота; 3 – слаба кислота 
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Вітчизняна промисловість для цієї мети випускає реохордні мости Р-

38, Р-556, Р-577, а також кондуктометри типу «Імпульс», АК-298 і ін. 

Іншим різновидом кондуктометрії є хронокондуктометричне 

титрування, коли робочий титруючий розчин рівномірно подається в судину 

для титрування і реєструється залежність: електрична провідність – час. При 

цьому на кривих з'являються чіткі злами, які показують точки 

еквівалентності. Цей метод закладений в конструкції промислових 

автотитраторів типу БАТ-115. 

 

1.4 контрольні питання: 

 

1 Дайте визначення гравіметричного методу аналізу, назвіть різновиди, 

і вкажіть область його застосування 

2 Що таке відносна густина? 

3 Розкрийте суть ареометричного та пікнометричного методів 

4 Назвіть прибори для визначення в’язкості та принцип їх дії 

5 Розкрийте суть полярографічного методу аналізу 

схема та принцип дії полярографа 

6 Що таке полярограма? 

7 Суть змінно-струмової полярографії  

8 Призначення та суть потенціометрії 

9 Область застосування та суть кондуктометричного методу 

10 Модифікації кондуктометричного методу. 
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