
ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ 

Контрольні запитання до змістового модуля 1 

1. Рівняння Нернста, рівноважний, стандартний, нормальний, формальний, змішаний потенціал. 
2. Класифікація електродів у потенціометрії. 
3. Чим відрізняються електроди І і ІІ; ІІ і ІІІ роду ? 
4. Інертні електроди. Газові електроди. 
5. Що є причиною виникнення потенціалу рідинного сполучення? 
6. Що є причиною виникнення потенціалу кристалічного мембанного електрода, який 

використовують для вимірювання концентрації F–-іонів? 
7. Розчин метиламіну титрують HCl. Електролітична комірка складається зі скляного та 

каломелевого електрода. Як можна обчислити константу основності (Кb) метиламіну за кривою 
нейтралізації? 

8. Порівняльна характеристику методів визначення концентрації у прямій потенціометрії. 
9. Записати схематичне зображення електролітичної комірки для визначення AsO4

3–, яка складається 
зі срібного індикаторного електрода та каломелевого електрода порівняння. 

10. Записати рівняння зв’язку вимірюваного потенціалу з концентрацією AsO4
3– при використанні 

електролітичної комірки, яка складається зі срібного індикаторного електрода та каломелевого 
електрода порівняння (нехтуємо потенціалом рідинного сполучення). 

11. Зазначити переваги та недоліки потенціометричного титрування перед титриметричними 
методами аналізу з візуальною індикацією моменту еквівалентної взаємодії. 

12. Що є причиною лужної помилки в рН-метричних вимірюваннях із скляним електродом? 
13. Що відбувається з рН-чутливою мембраною свіжовиготовленого скляного електрода, якщо його 

занурити у воду? 
14. Класифікація мембранних електродів у потенціометрії. 
15. Селективність мембранних електродів. Рівняння Нікольського. 

16. Що спричиняє виникнення граничного потенціалу у мембранних електродах? 

17. У чому виявляється відмінність між електролітичними комірками в методах кулонометрії і 
потенціометрії? 

18. Чому в прямих і непрямих кулонометричних методах аналізу треба забезпечити 100 % вихід за 
струмом? 

19. Як можна визначити кількість електрики в кулонометричному титруванні? 

20. Які переваги та недоліки методу прямої кулонометрії? Які причини обмеження можливостей 
використання методу прямої кулонометрії? 

21. Потенціометричне титрування. 
22. Пряма кулонометрія, класифікація методів. 
23. Перенапруга. Вплив на потенціал розкладання. 

24. Як обирають потенціал для виконання потенціостатичної кулонометрії? 

25. Як обирають силу струму для виконання гальваностатичної кулонометрії? 

26. Вимірювання кількості електрики у кулонометрії. 

27. Головні положення самочинного електролізу. 

28. Які переваги має метод кулонометричного титрування порівняно з іншими титриметричними 
методами? 

29. Які методи та речовини використовують для одержання електрогенерованих титрантів? 

30. Як можна визначити момент завершення електродної реакції у кулонометричному титруванні? 

31. Які електрогенеровані титранти найчастіше використовують у методах протолітометричного та 
осаджувального титрування? Як їх одержують? 

32. Які електрогенеровані кулонометричні титранти найчастіше використовують у методах 
окислювально-відновного титрування? Як їх одержують? 

33. Чому методи прямої гальваностатичної кулонометрії мають обмежене використання в 
аналітичній практиці? 

34. Які головні умови треба забезпечити для вимірювання аналітичного сигналу методами 
кулонометрії? 
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1. Які характерні особливості електролітичної комірки для вольтамперометричних вимірювань і 
чим вони зумовлені? 

2. Що означає термін індиферентний електроліт? Чому для полярографічних вимірюваннь 
потрібний надлишок індиферентного електроліту? 

3. Яку роль виконує індиферентний електроліт у полярографічних помірах? 
4. Чому величини Е1/2, Ер характеризують природу електроактивної субстанції? 
5. За яких умов граничний струм на полярограмах дифузійний? 
6. Адсорбційні і каталітичні струми у полярографії, їхнє використання в аналізі. 
7. Чому полярографічні максимуми першого роду зникають у разі введення поверхнево-активних 

речовин? 
8. В якому випадку доцільно використовувати терміни полярографія і вольтамперометрія? 
9. Яку інформацію про електродний процес можна одержати з рівняння полярографічної хвилі? 
10. Що є головним критерієм оборотності електродного процесу ? 
11. В якому разі можливе одночасне полярографічне визначення кількох іонів? 
12. Які кількісні методи (градуйованого графіка, метод додавання стандартного розчину, метод 

стандартів) доцільно використовувати в аналізі складних реальних об’єктів? 
13. Як можна покращити роздільну здатність (селективність) методу класичної полярографії? 
14. Чому методом класичної полярографії не можна визначати концентрації нижче, ніж 10–5 М? 
15. У чому виявляється суть відмінності між методом класичної полярографії та методом 

вольтамперометрії з лінійною розгорткою потенціалу? 
16. Які відмінності методу диференціальної імпульсної полярографії від класичної? 
17. У чому суть методу інверсійної вольтамперометрії і чим зумовлена висока чутливість методу? 
18. Які умови треба забезпечити для використання методу амперометричного титрування? 
19. Що визначає вигляд кривих амперометричного титрування? 
20. Які переваги методу амперометричного титрування перед прямою вольтамперометрією? 
21. Що є аналітичним сигналом у методі тензаметрії? 
22. Які речовини можна визначати тензаметрично? Чому? 
23. Які чинники впливають на електричну провідність розчинів ? 
24. Які особливості електролітичної комірки й електричної схеми для вимірювання 

електропровідності розчинів? 
25. Чому для вимірювання електричної провідності використовують джерела змінного струму 

високої частоти? 
26. У чому полягає різниця між методами прямої та непрямої кондуктометрії? Який із них 

селективніший? Чому? 
27. Які типи електродів використовують у кондуктометричних вимірюваннях? 
28. Які типи електролітичних комірок використовують у методах кондуктометрії? 
29. Чим відрізняються криві кондуктометричного титрування сильної кислоти від кривої титрування 

слабкої кислоти? 
30. В яких випадках криві кондуктометричного титрування симетричні? 
31. Які методи кондуктометричного титрування найчастіше використовують? Чому? 
32. Для чого треба визначати константу електрохімічної комірки у кондуктометрії? 
33. Які прикладні аспекти кондуктометричних методів аналізу? 
34. Що таке хімічний сенсор? 
35. Які сенсори найчастіше використовують в аналізі газів? 
36. Що таке йоноселективні польові транзистори? 
37. Для чого використовують датчик Кларка? 
38. Які чинники впливають на чутливість амперометричних детекторів? 
39. Яким вимогам повинні задовольняти детектори, які використовують у протічних методах 

аналізу? 
40. Які типи протічних електрохімічних комірок Ви знаєте? 
 


