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PRZEWODNOŚĆ ROZTWORÓW ELEKTROLITÓW 

 
Cel ćwiczenia 

Celem ćwiczenia jest wyznaczenie przewodności elektrolitycznej κ i molowej  

elektrolitu mocnego (HCl) i słabego (CH3COOH), graficzne wyznaczenie wartości 

granicznej ∞ dla elektrolitu mocnego oraz wykorzystanie pomiarów konduktometrycznych 

do wyznaczenia wartości stopnia dysocjacji α i stałej dysocjacji Kc słabego kwasu.  

Przed przystąpieniem do ćwiczenia należy zapoznać się w całości z rozdziałem 4.1. 

(Transport ładunku elektrycznego w roztworach elektrolitów) ze skryptu "Chemia 

fizyczna".1 

 

Wykonanie ćwiczenia 

1. Uruchomić termostat i ustawić temperaturę na 25 °C.  

2. Zmierzyć przewodność roztworu wzorcowego (0,01 M KCl). Jeżeli przewodność  

roztworu wzorcowego w temperaturze 25 °C różni się od wartości 1413 S·cm-1  

przeprowadzić kalibrację (zob. Kalibracja na str. 4 lub 6 - zależnie od modelu 

konduktometru).  

3. Rozcieńczając wodą destylowaną odmierzone za pomocą biurety miarowej 

odmierzone objętości roztworów wyjściowych o stężeniach 0,01 M (HCl) i 0,1 M 

(CH3COOH), przygotować w kolbach miarowych następujące roztwory:  

a) HCl: 0,007 M, 0,004 M, 0,002 M, 0,001 M (kolby miarowe P1–P4) 

b) CH3COOH: 0,07 M, 0,04 M, 0,02 M, 0,01 M (kolby miarowe P5–P8) 

4. Zmierzyć przewodność wody destylowanej, roztworów wyjściowych oraz 

przygotowanych, termostatując je około 10 minut przed pomiarem. Pomiary należy  

wykonywać zaczynając od roztworu o najmniejszym stężeniu. Przy zmianie roztworu  

naczynie przepłukać niewielką ilością badanego roztworu. Przy zmianie elektrolitu  

naczynie przepłukać wodą destylowaną.  

Opracowanie wyników  

1. Obliczyć przewodność molową badanych roztworów:  
 

112   molm/
c

Λ


 

2. Wyznaczyć przewodność molową elektrolitu mocnego w rozcieńczeniu nieskończenie 

wielkim z zależności:  

                                                 
1 R. Bareła, A. Sporzyński, W. Ufnalski, Chemia fizyczna. Ćwiczenia laboratoryjne. Oficyna Wydawnicza PW, 
2000 
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3. Obliczyć stopień dysocjacji kwasu octowego   dla kolejnych stężeń:  

 = /  112

COOHCH molΩm0,03906
3

 Λ , T = 298,15 K. 

4. Wyprowadzić zależność stałej dysocjacji wyrażonej za pomocą stężeń Kc od stopnia  

dysocjacji i stężenia (tak zwany wzór rozcieńczeń Ostwalda). Obliczyć wartość stałej  

dla kolejnych stężeń. Sformułować wniosek o wpływie stężenia na wartość Kc.  

 

Przewodność elektrolityczna roztworu wzorcowego – 0,01 M KCl. 

 T / K  / S·m–1 

 273,15  0,0770 

 278,15  0,0896 

 283,15  0,1020 

 288,15  0,1147 

 289,15  0,1173 

 290,15  0,1199 

 291,15  0,1223 

 292,15  0,1251 

 293,15  0,1278 

 294,15  0,1305 

 295,15  0,1332 

 296,15  0,1359 

 297,15  0,1386 

 298,15  0,1413 

 303,15  0,1552 

 308,15  0,1696 
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INSTRUKCJA OBSŁUGI KONDUKTOMETRU SEVENEASY METTLER TOLEDO 

 

 

 Temperatura odniesienia. 

 Numer błędu. 

 Pole odczytu. 

 Kompensacja temperatury – 

 manualna (MTC), automatyczna (ATC). 

   wskaźnik końca pomiaru, 

 A tryb pomiaru automatyczny. 

 Temperatura pomiaru. 

 Standard użyty do kalibracji. 

 Metoda korekcji temperaturowej. 

WYŚWIETLACZ  

 

 

 

 

1. Włącznik. 

2. Odczyt. 

3. Wybór standardu użytego do kalibracji. 

4. Menu. 

5. Kalibracja. 

6. Tryb pracy konduktometru. 

PANEL  

 

 

 

Pomiar przewodności 

Umieścić czujnik w badanej próbce i wcisnąć Read. Punkt dziesiętny zacznie migać. 

Na wyświetlaczu pojawi się zmierzona wartość. W automatycznym trybie A, po ustaleniu 

się pomiaru, na wyświetlaczu pojawi się symbol A  i punkt dziesiętny przestanie migać. 

Dzieje się tak w przypadku gdy wynik nie zmienia się więcej niż o 0,4% przez 6 sekund. 

W trybie manualnym należy wcisnąć przycisk Read. Punkt dziesiętny zacznie migać. 

Ponownie wcisnąć przycisk Read, pojawi się symbol   . Dokonać odczytu. 

 

Aby przełączyć się pomiędzy trybem automatycznym i manualnym należy 

przytrzymać przycisk Read przez minimum 2 sekundy. 
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Kalibracja 

Sprawdzić czy na wyświetlaczu w polu nr  wartość standardu użytego do kalibracji 

wynosi 1413 S·cm–1, jeśli nie, należy nacisnąć przycisk 3 i następnie przyciskami 3 i 4 

wybrać wartość 1413 S·cm–1 (powinna migać) i wcisnąć przycisk Read. Następnie 

umieścić czujnik w roztworze wzorcowym w temperaturze 25°C i wcisnąć przycisk 5. 

Symbol    zacznie migać i po zakończeniu kalibracji powinien pojawić się symbol A  

oraz wartość 1413 S·cm–1 w polu nr  na wyświetlaczu. 

UWAGA! Wszelkie zmiany w konfiguracji przyrządu przeprowadza tylko i wyłącznie 

prowadzący ćwiczenie! 
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Instrukcja obsługi konduktometru  FiveEasy METTLER TOLEDO  
 

1. Uruchomiony proces kalibracji. 
2. Trwa pomiar. 
3. Instrument działa w trybie wyboru 
    ustawień. 
4. Poziom zużycia baterii. 
5. Współczynnik pomiaru całkowitej ilości  
    substancji rozpuszczonej (TDS). 
6. Pole odczytu. 
7. Wskaźnik końca pomiaru; litera A oznacza  
    tryb automatyczny. 
8. Temperatura pomiaru. 
9. Standard użyty do kalibracji / oznaczenie  
    błędu. 

 
 
Przyciski na panelu: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Rozpoczęcie i zakończenie pomiarów, potwierdzenie wyboru 
ustawień. 

 

Kalibracja. 

 Włączenie i wyłączenie miernika, powrót do ekranu 
pomiarowego. 

 

Wybór ustawień, zwiększenie wybranych wartości.  

 

Przełączanie pomiędzy trybami pomiaru przewodności, TDS oraz 
zasolenia. Zmniejszenie wybranych wartości. 

 

Rozpoczęcie autodiagnozy. 
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Kalibracja 

 

 Kalibrację należy przeprowadzić w temperaturze 25°C. Wcisnąć przycisk Setup, 

sprawdzić czy wartość temperatury na wyświetlaczu jest zgodna z wartością temperatury 

ustawioną na termostacie. W razie konieczności ustawić właściwą temperaturę posługując 

się przyciskami ▲ lub ▼. Zatwierdzić wybór przyciskiem Read. Następnie przyciskami ▲ 

lub ▼ wybrać wartość 1413 Scm-1. Wybór zatwierdzić przyciskiem Read, a następnie 

wyjść z trybu wyboru wciskając przycisk Exit. Elektrodę pomiarową umieścić w roztworze 

wzorcowym (należy upewnić się, że celki elektrody są zanurzone w roztworze) i wcisnąć 

przycisk Cal, na wyświetlaczu powinny pojawić się ikonki o numerach 1 i 2. Kalibracja 

zostanie zakończona automatycznie po ustabilizowaniu się wartości sygnału; ikonka 

kalibracji zniknie wówczas z wyświetlacza.  

 
Pomiar przewodności. 
 

 Umieścić elektrodę pomiarową w badanym roztworze (należy upewnić się, że celki 

elektrody są zanurzone w roztworze). Nacisnąć przycisk Read, pojawia się ikonka nr 2 

oraz zaczyna migać punkt dziesiętny. Na wyświetlaczu pojawia się wartość zmierzonej 

przewodności. W trybie automatycznym po ustaleniu się wartości mierzonej pomiar 

zostaje zakończony i pojawia się symbol nr 7 (wskaźnik końca pomiaru). W trybie 

manualnym pomiar zostaje zakończony po wciśnięciu przycisku Read.  

  

Przełączenie pomiędzy trybami automatycznym i manualnym dokonuje się przez 

naciśnięcie i przytrzymanie przez 3s. przycisku Read. 

 

UWAGA! Wszelkie zmiany w konfiguracji przyrządu pomiarowego wprowadza 

prowadzący ćwiczenie.  

 

 


