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Мета роботи: дослідити залежності вольтамперометричних (ВА) 

характеристикик у розчинах, зокрема, струи відновлення, від співвідношення 

речовин, що реагують, і визначити на підставі цієї залежності співвідношення 

компонентів у комплексі, що утворюється, а також його константу стійкості. 

Для повної характеристики комплексних сполук (КС), яку 

використовують в аналізі, необхідно знати рівняння хімічної реакції утворення 

КС, склад та константу стійкості КС, значення рН розчину, за якого 

досягається найбільший ступінь утворення КС. 

Одним з найпопулярніших методів визначення співвідношення 

компонентів у КС є метод ізомолярних серій (метод Остромисленського-

Джоба), який з успіхом використовують у ВА аналізі, коли спостерігається 

лінійна залежність між струмом відновлення (І) КС і його концентрацією. 

Суть методу ізомолярних серій полягає в наступному: розчини металу (М) 

і ліганду (L), що реагують за реакцією  

M + nL = MLn ,      (1) 

змішують у різних співвідношеннях, але при цьому загальна концентрація 

залишається однаковою: 

СM + СL = const.     (2) 

Константа стійкості комплексу MLn (βMLn) дорівнює: 
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Враховуючи, ступінь закомплексованості, рівноважну концентрацію КС 

обчислюють за рівнянням: 
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Згідно з рівнянням матеріального балансу, за умови, що утворюється 

тільки один комплекс складу MLn, рівноважні концентрації 

незакомплексованих металу [M] чи ліганду [L]  визначають, віднімаючи від 

загальної концентрації М / L кількість М / L, зв'язаних в комплекс:  

[ ] ][ nM MLCM −=       (5) 

[ ] ][ nL MLnCL ⋅−=       (6) 

Для визначення співвідношення M:L (n) будують залежність  

І = f(СМ/(CM+CL)) (рис. 1). Крива залежності виходу КС від складу розчину 

характеризується екстремальною точкою. Така точка відповідає максимально 
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можливій концентрації КС, а її положення пов’зане зі стехіометричними 

коефіцієнтами. 

Крива, отримана методом ізомолярних серії може мати різну форму, 

залежно від ступеня дисоціації комплексу, який утворюється. Якщо комплекс є 

стійкою сполукою, то залежність І від СМ/(CM+CL) має вигляд двох прямих 

ліній, які перетинаються. В іншому разі, якщо комплекс MLn помітно дисоціює, 

ця залежність матиме вигляд опуклої кривої з розмитим максимумом.  
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Рисунок 1 – Залежність, отримана методом ізомолярних серій 

Екстраполяція початкових ділянок кривої (рис. 1) до точки перетину дає 

змогу зробити такі висновки:  

1. Положення максимуму екстрапольованих кривих на осі абсцис вказує на 

співвідношення компонентів утвореної сполуки. 

2. Положення максимуму на осі ординат, відповідає струму відновлення, 

який спостерігався б за відсутності дисоціації комплексу. Таким чином, 

відношення висоти експериментально спостереженого максимуму до висоти 

максимуму теоретичних (до точки перетину) початкових ділянок кривих вказує 

на ступінь зсуву закомплексованості: 

α  = 
теор

практ

I
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Вольтамперометричний варіант цього методу можна застосовувати для 

дослідження реакцій комплексоутворення безбарвних або каламутних розчинів 

(напротивагу спектрофотометричному варіанту). 

Обмеження та недоліки методу ізомолярних розчинів: 

• оптимально можна визначати склад КС, де n=1,2,3 та βMLn для середньо 

стійких КС; 
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• придатний для дослідження процесів комплексоутворення, де утворюється 

один комплекс або утворення одного комплексу домінує. 

Часто для ВА дослідження процесів комплексоутворення застосовують 

метод молярних відношень (метод насичення). Щоб знайти співвідношення 

M:L  (n), готують серію розчинів із постійною концентрацією одного реагенту  

(СM = const або СL = const) і змінною концентрацією іншого за постійного 

значення рН. Будують графік залежності струму піку відновлення КС від 

співвідношення СМ/CL (рис. 2). Координати точки перетину дотичних, 

проведених до прямолінійних ділянок залежності,  з віссю абсцис характеризує 

склад комплексу. Якщо комплексоутворення є ступінчастим і немає домінуючої 

КС, то крива спотворюється. У разі утворення малостійкого комплексу дана 

крива не досягає насичення і не містить чіткого зламу.  
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Рисунок 2 – Залежність, отримана методом молярних відношень 

Умовою використання методу молярних відношень є утворюєння однієї або 

домінуючої середньостійкої КС з n=1,…,7. 

Розрахунки виконують аналогічно, як для методу ізомолярних серій. 

 

Лабораторна робота  
Вивчення комплексоутворення в системі РЗМ(ІІІ) – азобарвник 

методами ізомолярних серій та молярних відношень 

Іони РЗМ(ІІІ) є неелектроактивними металами (за винятком Eu(III) і 

Yb(III)) і не відновлюються на р.к.е. Тому ВА методи їх визначення 

ґрунтуються на утворенні КС з електроактивними органічними лігандами, які 
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здатні відновлюватися на робочому електроді. Перспективними з цієї точки 

зору є о,о'-дигідроксозаміщені моноазобарвники (рис. 3). Наявність азогрупи  

(–N=N–) зумовлює їхню електроактивність, а гідроксо-групи в о-положенні до 

азогрупи – хорошу комплексоутворюючу здатність. 
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Рисунок 3 – Графічні формули деяких азобарвників 

Електрохімічне перетворення азогрупи на р.к.е. може відбуватися за 

однією (8) чи двома (8) і (9) стадіями: 

–N=N– + 2H+ +2е → –NH–NH–    (8) 

–NH–NH– + 2H+ +2е → 2(–NH2)    (9) 

Вважається, що друга стадія (9) відбувається у сильнокислому 

середовищі. Також, різними є продукти відновлення азосполук залежно від 

природи замісників, наявних у їхніх молекулах. 

Завдання: Вивчити комплексоутворення в системі РЗМ(ІІІ) – азобарвник.  

Реактиви, посуд, прилади: 

1. Стандартизовиний розчин РЗМ(ІІІ) з С=1,0⋅10-3 М;  

2. Стандартизовиний розчин азобарвника з С=1,0⋅10-3 М; 

3. 2,5 М розчин NH3·H2O (18,2 мл NH3 (25 %) розводять водою до 100 мл); 

4. 2,5 М розчин NH4Cl (13,4 г розчиняють у 100 мл води); 

5. 2,5 M розчин CH3COOH (14,3 мл льодяної ацетатної кислоти розводять 

водою до 100 мл); 

6. 2,5 М розчин NaOH (10,0 г розчиняють у 100 мл води); 

7. 10 мірних колб, міскістю 25,0 мл; 

8. Мірні піпетки місткістю 1,00 мл, 2,00 мл; 
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9.рН-метр із скляним індикаторним електродом; 

10. Цифрова ВА установка у поєднанні з персональним комп’ютером і 

триелектродною електролітичною коміркою, в якій робочий електрод – 

ртутний краплинний (m=5,94·10-4 г/с; τк=10 с), електрод порівняння – 

насичений каломелевий, допоміжний – платинова дротина.  

Таблиця 1 – Приготування буферного розчину з оптимальним значенням 

рН для максимального виходу КС і достатньою іонною силою (з розрахунку на 

25,0 мл розчину, який полярографують) 

 EЧТ EЧВ КЛС ECSE 

РЗМ(ІІІ) 10,0-11,0 9,5-10,5 9,5-10,58 7,5-7,8 

 1,0 мл NH4Cl +  

5,6 мл NH3·H2O 

1,0 мл NH4Cl +  

1,8 мл NH3·H2O 

0,8 мл NH3·H2O + 

0,6 мл CH3COOH 

 
Методика виконання роботи. У мірну колбу місткістю 25,0 мл 

послідовно вносять: 

1) відповідний буферний розчин для забезпечення потрібного рН (табл. 1); 

2) аліквоту розчину азобарвника; 

3) аліквоту розчину РЗМ(ІІІ).  

Доцільно розбавити розчини водою приблизно до 20 мл і перевірити 

задане рН на рН-метрі, в разі потреби відкоригувати. Далі доводять об’єм 

розчинів до позначки водою і перемішують.  

Для методу ізомолярних серій рекомендовані співвідношення РЗМ(ІІІ) : 
азобарвник = 9:1, 6:1, 4:1, 3:1, 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:9 або по-іншому 9:1, 8:2, 
7:3, 6:4, 5:5, 4:6, 3:7, 2:8, 1:9.  

Аналогічна методика виконання для методу молярних відношень, лише 
робочі розчини готують із заданою постійною концентрацією одного із 
реагентів (наприклад, CL = 2,0·10-5 M), а концентрацію іншого постійно 
змінюють (наприклад, CM = 2,0·10-6 M; 4,0·10-6 M…8,0·10-5 M).  

Отриманий розчин переносять в електролізер, видаляють розчинений 
кисень впродовж 10 хв і полярографують в інтервалі потенціалів від 0 до -1,0 
В. Результати оформляють у вигляді таблиці 2. 
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Таблиця 2 – Вихідні дані і результати вимірювання 

Р1 Р2 
№ 

VРЗМ (ІІІ),  
мл 

СРЗМ (ІІІ),  
М 

V азобарвник, 
мл 

С азобарвник, 
М -Е, В 

І, 
мкА 

-Е, В 
І, 
мкА 

         

  

Будують залежність І = f(СМ/(CM+CL)) (метод ізомолярних серій) або  
І = f(СМ/CL) (метод молярних відношень). Продовжують початкові прямолінійні 

ділянки одержаної кривої, визначають співвідношення компонентів у 

комплексі (n). Константу стійкості обчислюють за рівнянням (3), рівноважні 

концентрації іонів обчислюють за рівняннями (4), (5) і (6).  


