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82-84 ОДРЕЂИВАЊЕ ИСКОРИШЋЕЊА СТРУЈЕ ПРИ НИКЛОВАЊУ- ПОСТУПАК 

 

Бакарни кулонометар је електролитичка ћелија која има две бакарне катоде и две 

бакарне аноде и електролит одређеног састава. Услови електролизе и састав 

електролита обезбеђују одвијање процеса са 100% искоришћења струје. 

 

Измери се површина катоде кулонометра (S) (обе стране које су уроњене у 

електролит), и за густину струје израчуна се јачина струје ( SDI  ). Катоде се стављају у 

одговарајуће електролитичке ћелије. 

  

Када се склопи апаратура и улије електролит, подеси се јачина струје и врши се 

електролиза која траје око 15 мин.  

 

Катодне реакције су: 

 

Cu2+ +2e-→ Cu        (у кулонометру) 

 

Ni2+ +2e- →Ni          (у електролизеру) 

 

По завршеној електролизи катоде се исперу водом, суше и мере. Из разлика маса 

после и пре електролизе добијају се масе исталожених метала (Cu и Ni). 

 

Искоришћење струје при никловању је: 
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дебљина превлаке се израчунава из израза: 
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ρ - густина никла (g/cm3) 

S1 - двострука површина превлаке (cm2) 

L – дебљина превлаке (mm) 

)C(z)N(z ui  - број размењених електрона 
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85-87. ЕЛЕКТРОГРАВИМЕТРИЈСКО ОДРЕЂИВАЊЕ БАКРА

 

Принцип електрогравиметријског одређивања бакра састоји се у томе да се Cu

из раствора квантитативно таложе на катоди.

 

Мерењем катоде пре и после електролизе одређује се маса бакра, а из познате 

запремине испитиваног раствора и његова коцентрација.

 

Слика 1. Шема уређаја за електрогравиметријску анализу

 

Елетролит је раствор који се састоји од испитиваног раствора CuSO

Електролиза се врши на температури 60

60-80 минута.  По завршетку електролизе

етанолом, суши и мери. Из разлике катоде пре и после електролизе израчунава се 

маса издвојеног бакра, а концентрација полазног раствора из израза: 
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- m - маса издвојеног бакра (g)

- V - запремина узорка

- M - моларна маса бакра(g/mol)
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87. ЕЛЕКТРОГРАВИМЕТРИЈСКО ОДРЕЂИВАЊЕ БАКРА 

електрогравиметријског одређивања бакра састоји се у томе да се Cu

из раствора квантитативно таложе на катоди. 

Мерењем катоде пре и после електролизе одређује се маса бакра, а из познате 

запремине испитиваног раствора и његова коцентрација. 

 
ка 1. Шема уређаја за електрогравиметријску анализу

Елетролит је раствор који се састоји од испитиваног раствора CuSO

Електролиза се врши на температури 60-70 С и одржава се напон од 2V. Поступак траје 

80 минута.  По завршетку електролизе струја се не сме прекидати. Катода се испира 

етанолом, суши и мери. Из разлике катоде пре и после електролизе израчунава се 

маса издвојеног бакра, а концентрација полазног раствора из израза: 

маса издвојеног бакра (g) 

запремина узорка (cm3) 

моларна маса бакра(g/mol) 

електрогравиметријског одређивања бакра састоји се у томе да се Cu2+  јони 

Мерењем катоде пре и после електролизе одређује се маса бакра, а из познате 

ка 1. Шема уређаја за електрогравиметријску анализу 

Елетролит је раствор који се састоји од испитиваног раствора CuSO4, H2SO4 воде. 

70 С и одржава се напон од 2V. Поступак траје 

струја се не сме прекидати. Катода се испира 

етанолом, суши и мери. Из разлике катоде пре и после електролизе израчунава се 

маса издвојеног бакра, а концентрација полазног раствора из израза:  


