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70-72. ОДРЕЂИВАЊЕ ФАРАДЕЈЕВЕ КОНСТАНТЕ ГАСНИМ КУЛОМЕТРОМ

 

Гасни кулометар је Хофманова ћелија за електролизу воде

се од електролизера (К) чији је горњи део 

Електролизер је гуменим цревом повезан са боцом за нивелисање

веже за извор струје (U) и померањем клизног контакта отпорника (

јачина струје. Коло се прекине и сачека се неколико мин

електродама при подешавању 

K2SO4). Кад се сви мехурићи издвоје, ниво електролита у бирети подигне се до славине 

(подизањем нивелационе посуде) и затвори се славина на гасној бире

се затвори струјно коло и укључи хронометар. 

 

Слика 1. Гасни кулометар са праскавим 
гасом 

 

На електродама од платине из 

кисеоник: 

 на катоди: 4H2O+4e- →

 на аноди: 2H2O – 4e- → O

 

Оба гаса (праскави гас) скупљају се изнад електролита у гасној бирети и потискују

електролит у нивелациону посуду. Кад се око 2/3 запремине гасне бирете испуни 

гасом, струјно коло се прекине и искључи хронометар. Запремина праскавог гаса 

прочита се тек кад се сви мехурићи издвоје из електролита. Прочитана запремина на 

собним условима прерачунава се на нормалне услове применом једначине идеалног 

гасног стања: 

ФИЗИЧКА ХЕМИЈА – ВЕЖБЕ - IV6 

 
1 

72. ОДРЕЂИВАЊЕ ФАРАДЕЈЕВЕ КОНСТАНТЕ ГАСНИМ КУЛОМЕТРОМ

Гасни кулометар је Хофманова ћелија за електролизу воде (слика 1 и слика 2)

се од електролизера (К) чији је горњи део градуисан и има улогу гасне бирете. 

Електролизер је гуменим цревом повезан са боцом за нивелисање 

и померањем клизног контакта отпорника (R) подеси се задата 

јачина струје. Коло се прекине и сачека се неколико минута да се гас произведен на 

електродама при подешавању јачине струје издвоји из електролита

. Кад се сви мехурићи издвоје, ниво електролита у бирети подигне се до славине 

(подизањем нивелационе посуде) и затвори се славина на гасној бире

се затвори струјно коло и укључи хронометар.  

 
Слика 1. Гасни кулометар са праскавим Слика 2. Шема везе за рад са гасним 

кулометром
К – кулометар, U – извор струје
R – отпорник, A – амперметар

На електродама од платине из раствора калијум-сулфата издвајају се водоник и 

→2H2 + 4OH- 

→ O2 +4H+ 

(праскави гас) скупљају се изнад електролита у гасној бирети и потискују

електролит у нивелациону посуду. Кад се око 2/3 запремине гасне бирете испуни 

сом, струјно коло се прекине и искључи хронометар. Запремина праскавог гаса 

прочита се тек кад се сви мехурићи издвоје из електролита. Прочитана запремина на 

рерачунава се на нормалне услове применом једначине идеалног 

72. ОДРЕЂИВАЊЕ ФАРАДЕЈЕВЕ КОНСТАНТЕ ГАСНИМ КУЛОМЕТРОМ 

(слика 1 и слика 2). Састоји 

градуисан и има улогу гасне бирете. 

 (В). Кулометар се 

) подеси се задата 

ута да се гас произведен на 

јачине струје издвоји из електролита (0,5 mol/dm3 

. Кад се сви мехурићи издвоје, ниво електролита у бирети подигне се до славине 

(подизањем нивелационе посуде) и затвори се славина на гасној бирети. Истовремено 

 
Слика 2. Шема везе за рад са гасним 

кулометром 
извор струје 

амперметар 

сулфата издвајају се водоник и 

(праскави гас) скупљају се изнад електролита у гасној бирети и потискују 

електролит у нивелациону посуду. Кад се око 2/3 запремине гасне бирете испуни 

сом, струјно коло се прекине и искључи хронометар. Запремина праскавог гаса 

прочита се тек кад се сви мехурићи издвоје из електролита. Прочитана запремина на 

рерачунава се на нормалне услове применом једначине идеалног 
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где је: 

V - прочитана запремина праскавог гаса (cm3) 

V0  - запремина при нормалним условима (cm3) 

P0= 101,325Pa 

Т0 =273,15 К 

P - притисак гаса у бирети (атмосферски притисак умањен за вредност напона 

паре електролита на собној температури) (Pa) 

Т - собна температура (К) 

 

Применом Фарадејевих закона електролизе израчунава се Фарадејева константа: 

tI
Vz

V
F

0

m 


  

где је: 

Vm - моларна запремина праскавог гаса (cm3) 

z - број размењених електрона у елементарној реакцији за молекул водоника  

       z = 2  , за молекул кисеоника z = 4 , a Vm/z за праскави гас износи 16810  

I - јачина струје (A) 

T - време трајања електролизе (s) 

 

 

73-75. ОДРЕЂИВАЊЕ АСКОРБИНСКЕ КИСЕЛИНЕ КУЛОНОМЕТРИЈСКОМ ТИТРАЦИЈОМ  

 

У анолит се сипа 5-10 cm3 (c = 0,005 mol/dm3) аскорбинске киселине (витамин С), 2 cm3 

10% КЈ, 1,5 cm3 раствора скроба, 5 cm3 Н2SO4 и допуни дестилованом водом до 100 cm3.  

 

Раствор аскорбинске киселине треба да је свеж. У католит се сипа засићен раствор 

калијум-сулфата и електролити се повежу електролитичким мостом. Електроде су од 

платине. Јачина струје треба да је 15 mA. 

 

Током титрације у анолиту се оксидује јодид у јод, а ослобођени јод оксидује 

аскорбинску киселину до дехидроаскорбинске киселине (при чему се он сам редукује):      

 

2J- →J2+2e- 

 

OC-COH=COH-CH-CHOH-CH2OH +J2  →OC-CO-CO-CH-CHOH-CH2OH +2HJ 

 О                                                               О     

аскорбинска киселина                          дехидроаскорбинска киселина 
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Када се ова киселина иститрује, први вишак јода боји скроб плаво и електролиза се 

прекида. На основу протеклог електрицитета, маса аскорбинске киселине се 

израчунава према Фарадејевим законима: 

tI
F2

)киселинееаскорбинск(М
)киселинееаскорбинск(m 


  

 

апаратура за ову титрацију склапа се по шеми из вежбе „Одређивање концентрације 

HCl кулонометријском титрацијом“.  


