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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest odnawialna, cylindryczna elektroda amalgamatowa do elektro-

chemicznych pomiarów, zwłaszcza woltamperometrycznych, polarograficznych i tensametrycznych, 

stosowana w układzie pomiarowym jako elektroda pracująca, polaryzowana, na której przebiegają 

procesy będące podstawą pomiaru. 

Najbardziej zbliżoną do elektrody idealnie polaryzowalnej jest elektroda rtęciowa, co wynika  

z bardzo gładkiej i czystej powierzchni rtęci, która w temperaturze pokojowej jest cieczą. Wśród wielu, 

różnych konstrukcji detektorów rtęciowych uniwersalnością wyróżnia się cienkowarstwowa elektroda 

odnawialna przedstawiona w polskim opisie patentowym nr PL 183763. Elektroda ta posiada obudowę 

w postaci naczynia zamkniętego od dołu zatyczką z elastycznego tworzywa, korzystnie silikonowego, 

ponad którą znajduje się niewielka ilość rtęci. Od góry obudowa zamknięta jest pokrywą z osiowym 

otworem, w którym suwliwie prowadzony jest pręt nośnika elektrodowego wykonanego z materiału 

nietworzącego amalgamatu. Do dolnego końca nośnika elektrodowego zamocowana jest elektroda 

stała w postaci drutu z metalu szlachetnego, przykładowo srebrnego. W strefie górnego końca nośni-

ka elektrodowego zamocowany jest ogranicznik ustalający wielkość skoku nośnika w pożądanym 

zakresie. Podczas ruchu nawrotnego nośnika elektrodowego następuje odnawianie roboczej elektrody 

ciekłej - stanowiącej błonę rtęci pokrywającą elektrodę stałą zanurzoną w rtęci. Przeciskanie przez 

elastyczne tworzywo powoduje usuwanie nadmiaru rtęci i niestabilnej mechanicznie warstwy amalga-

matu srebra. Wadą tego rozwiązania jest jednak brak możliwości precyzyjnej kontroli powierzchni 

elektrody ciekłej, co wynika ze zmieniających się sprężystych właściwości elastycznego tworzywa. 

Stosowanie metalicznej rtęci do odnawiania błony na elektrodzie ciekłej nie jest korzystne również ze 

względu na dużą szybkość rozpuszczania srebra w rtęci, w efekcie czego zarówno rtęć wewnątrz 

urządzenia jak i błona zmieniają swój skład chemiczny w trakcie pomiaru. Odcinek elektrody stałej, 

drutu srebrnego najdłużej kontaktującego się z rtęcią ulega szybko korozji, przez co zmniejsza on 

swoją średnicę i ostatecznie łamie. Nadrzędną, ogólną wadą wszystkich elektrod zwilżanych ciekłą 

rtęcią są ograniczenia wynikające z wysokiej toksyczności pomiaru. 

Znane są również elektrody wytwarzane ze stałych amalgamatów metali, mające postać dysku 

o średnicy 1-6 mm, ujętego w osłonie z odpornego chemicznie tworzywa sztucznego. Elektrody te 

wykonywane są przez ubijanie czystego amalgamatu lub amalgamatu zawierającego niewielkie ilości 

substancji wypełniających albo związków, które poprawiają szczelność, powodują wyrównanie po-

wierzchni lub uczulenie na wybrany analit. Przygotowanie do pomiaru ich powierzchni - nazywane 

odnawianiem, polega na polerowaniu, przykładowo przez pocieranie o bibułę, lub ścinaniu specjalnym 

nożem. Elektrody te nie znajdują praktycznego zastosowania z uwagi na niskie powtarzalność i od-

twarzalność powierzchni po odnawianiu, będące źródłem dużych błędów pomiaru. 

Elektroda amalgamatowa według niniejszego rozwiązania, podobnie jak w powyżej opisanej  

PL 183763, również posiada prętowy nośnik elektrodowy prowadzony pionowo w obudowie wykona-

nej z chemoodpornego materiału. Nośnik połączony jest współosiowo górnym końcem z siłownikiem 

liniowym a w strefie dolnego końca - zanurzanej siłownikiem w badanym roztworze elektrolitu - ma 

zamocowaną do niego metaliczną elektrodę stałą. Na dolnym końcu obudowy zamocowany jest ze-

spół zwilżający, którym podczas ruchu nawrotnego siłownika na elektrodę stałą nanoszona jest cien-

kowarstwowa elektroda ciekła. Istota wynalazku polega na tym, że nośnik elektrodowy stanowi stalo-

wy pręt z elektrodą stałą w kształcie tulei wykonanej ze stałego amalgamatu srebra, złota lub miedzi. 

Na pozostałej długości nośnik elektrodowy pokryty jest powłoką chemoodporną o średnicy zewnętrz-

nej równej średnicy zewnętrznej elektrody stałej. Zespół zwilżający zawiera element dociskowo-

centrujący i usytuowane poniżej dwa pierścienie uszczelniające: górny i dolny. Wnęka między pier-

ścieniami napełniona jest częściowo ciekłym amalgamatem metalu z jakiego wykonana jest elektroda 

stała. 

Elektroda według wynalazku umożliwia automatyczne i bardzo szybkie odnawianie powierzchni 

elektrody przez mechaniczne nałożenie i ujednorodnienie cienkiej warstwy ciekłego amalgamatu bez-

pośrednio przed każdym pomiarem. Podczas ruchu do góry z powierzchni elektrody stałej usuwane są 

zanieczyszczenia pochodzące z badanego roztworu i nakładana jest nowa, gruba warstwa ciekłego 

amalgamatu. W ruchu na- wrotnym w dół usuwany jest nadmiar ciekłego amalgamatu i formowaną 

jest jego warstwa o dokładnie zdefiniowanej powierzchni, grubości i jednorodności. Bardzo krótki czas 

odnawiania elektrody, rzędu 0,5 - 1 s. sprawia, że spełnione są wymagania czujnika przeznaczonego 
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również dla polarografii i rejestracji krzywych tensametrycznych, przykładowo w oznaczaniu niejono-

wych związków powierzchniowo-czynnych w roztworach wodnych. 

Korzystnym jest, gdy ciekły amalgamat wprowadzony do wnęki międzypierścieniowej stanowi 

0,1 do 1% roztwór w rtęci metalu tworzącego amalgamat elektrody stałej. 

Również korzystnym z uwagi na zjawiska mechaniki płynów jest, gdy dolna powierzchnia wnęki 

międzypierścieniowej ma kształt stożka skierowanego wierzchołkiem w dół. 

Optymalną jest realizacja elektrody według wynalazku zawierającej elektromagnetyczny siłow-

nik liniowy, obudowę z polipropylenu, w którym powłoka chemoodporna na nośniku elektrodowym 

wykonana jest z żywicy epoksydowej a pierścienie uszczelniające z silikonu. 

Przedmiot wynalazku przedstawiony jest opisem przykładowego wykonania odnawialnej elek-

trody, pokazanej schematycznie na rysunku. 

Odnawialna elektroda amalgamatowa ma prętowy nośnik elektrodowy 2 umieszczony w obu-

dowie 5, mającej postać polipropylenowego naczynia. Nośnik elektrodowy 2 stanowi stalowy pręt  

z nasuniętą i zaciśniętą na nim w pobliżu dolnego końca elektrodą stałą 1, wykonaną jako tulejka ze 

stałego amalgamatu srebra. Na pozostałej długości nośnik elektrodowy 2 pokryty jest powłoką che-

moodporną 3 z żywicy epoksydowej. Nadmiar żywicy usuwa się mechanicznie, poczym całość - za-

równo powłokę chemoodporną 3 jak i elektrodę stałą 1 - szlifuje i poleruje na równą średnicę ze-

wnętrzną. Po opłukaniu w strumieniu wody destylowanej tak przygotowaną elektrodę umieszcza się 

na 2 - 3 sekundy w 5% roztworze kwasu azotowego i bezpośrednio po tym zanurza na 24 godziny  

w 1% roztworze ciekłego amalgamatu srebra, tj. metalu z jakiego wykonana jest tuleja elektrody stałej 1. 

Tak wykonany nośnik elektrodowy 2 połączony jest współosiowo górnym końcem z elektromagne-

tycznym siłownikiem liniowym 4 zamocowanym na obudowie 5. Dolny koniec obudowy 5 zamknięty 

jest zespołem zwilżającym, który stanowią: teflonowy element dociskowo-centrujący 6 i usytuowane 

poniżej dwa silikonowe pierścienie uszczelniające: górny 9 i dolny 8, o średnicach współpracy ze 

średnicą elektrody stałej 1. Element dociskowo-centrujący 6 ma otwór 7 pasowany suwliwie z prowa-

dzoną w nim elektrodą stałą 1. Między górnym 9 i dolnym pierścieniem uszczelniającym 8 znajduje się 

wnęka międzypierścieniowa 10, ograniczona od dołu stożkowo-wklęsłą górną powierzchnią dolnego 

pierścienia uszczelniającego 8. Wnęka międzypierścieniowa 10 jest częściowo napełniona 0,9% roz-

tworem amalgamatu srebra - tworzącego podczas ruchu posuwisto-zwrotnego cienkowarstwową elek-

trodę ciekłą na elektrodzie stałej 1. 

 

 

Wykaz oznaczeń na rysunku 

 

  1.    elektroda stała 

  2.    nośnik elektrodowy 

  3.    powłoka chemoodporna 

  4.    siłownik liniowy 

  5.    obudowa 

  6.    element dociskowo-centrujący 

  7.    otwór centrujący 

  8.    dolny pierścień uszczelniający 

  9.    górny pierścień uszczelniający 

10.    wnęka międzypierścieniowa 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Odnawialna, cylindryczna elektroda amalgamatowa do elektrochemicznych pomiarów, 

zwłaszcza woltamperometrycznych, polarograficznych i tensametrycznych, posiadająca prętowy no-

śnik elektrodowy prowadzony pionowo w obudowie wykonanej z chemoodpornego materiału, połączony 

współosiowo górnym końcem z siłownikiem liniowym a w strefie dolnego końca - zanurzanej siłownikiem 
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w badanym roztworze elektrolitu - mający zamocowaną do niego metaliczną elektrodę stałą, ponad to 

na dolnym końcu obudowy wyposażona w zespół zwilżający, którym podczas ruchu nawrotnego si-

łownika nanoszona jest na elektrodę stałą cienkowarstwowa elektroda ciekła, znamienna tym, że 

nośnik elektrodowy (2) stanowi stalowy pręt z elektrodą stałą (1) w kształcie tulei wykonanej ze stałe-

go amalgamatu srebra, złota lub miedzi, przy czym na pozostałej długości nośnik elektrodowy (2) po-

kryty jest powłoką chemoodporną (3) o średnicy zewnętrznej równej średnicy zewnętrznej elektrody 

stałej (1), natomiast zespół zwilżający (6, 8, 9) zawiera element dociskowo-centrujący (6) i usytuowa-

ne poniżej dwa pierścienie uszczelniające: górny (9) i dolny (8), z wnęką międzypierścieniową (10) 

częściowo napełnioną ciekłym amalgamatem metalu z jakiego wykonana jest elektroda stała (1). 

2. Elektroda według zastrz. 1, znamienna tym, że ciekły amalgamat wprowadzony do wnęki 

międzypierścieniowej (10) stanowi 0,1 do 1% roztwór w rtęci metalu tworzącego amalgamat elektrody 

stałej (1). 

3. Elektroda według zastrz. 1, znamienna tym, że dolna powierzchnia wnęki międzypierście-

niowej (10) ma kształt stożka skierowanego wierzchołkiem w dół. 

4. Elektroda według zastrz. 1, znamienna tym, że siłownik liniowy (4) stanowi elektromagnes, 

obudowa (5) wykonana jest z polipropylenu, powłoka chemoodporna (3) na nośniku elektrodowym (2) 

z żywicy epoksydowej a pierścienie uszczelniające (8, 9) z silikonu. 
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Rysunek 
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