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Otrzymywanie cis- i trans- izomerów chlorku dichloro-
bis(etylenodiamina)kobaltu(III) i badanie reakcji izomeryzacji 

 
Celem ćwiczenia jest otrzymanie i rozdzielenie izomerów cis-, trans- kompleksu kobaltu(III). Ponadto 

zbadanie kinetyki reakcji izomeryzacji kompleksu metodą spektroskopii optycznej, określenie szybkości reakcji 

izomeryzacji oraz wpływu struktury kompleksu na jego właściwości kinetyczne.  

 

 

I. Wprowadzenie 

Pod pojęciem izomerii (‘izos-meros’ - równo podzielony od ‘izos’ - równy + ‘meros’ - 

część) rozumiemy zjawisko występowania różnych związków, o różnych właściwościach 

chemicznych i fizycznych, ale o takim samym składzie pierwiastkowym i masie 

cząsteczkowej. Podziału izomerii na typy i rodzaje dokonujemy woparciu o rodzaj różnic 

między izomerami. Izomery strukturalne różnią się wzajemnymi powiązaniami między 

atomami wchodzącymi w skład cząsteczki, stereoizomery mają identyczne powiązania 

między atomami, jednak różne jest usytuowanie przestrzenne tych atomów względem siebie.  

 

Kompleks chlorku dichloro-bis(etylenodiamina)kobaltu(III) wykazuje izomerię 

geometryczną. Wyodrębniono i zbadano obie formy kompleksu cis- i trans-.
 (1, 2)

 W pracy
 (3)

 

przedstawiono widma obu form w roztworze metanol-woda.  

 

II. Wymagania teoretyczne 

1. Podstawowe prawa absorpcji.  

2. Izomeria oraz charakterystyka rodzajów izomerii kompleksów.  

3. Stała szybkości reakcji.  

4. Rzędowość reakcji.  

 

Literatura zalecana: [1, 2, 3, 4,] 

 

III. Pytania kontrolne 

1. Nazwij i omów izomerię następujących związków kompleksowych: 

[Co(NH3)6][Cr(ox)3]  

[Cr(NH3)6][Cr(SCN)6]  

[Co(NH3)4Cl2]NO2  

[PtCl2(NH3)2]  

                                                                                                                                                         
1
 Bailar J.C., Jr., (checked by Rollinson C.L.), Cis- and Trans-Dichlorobis-(Ethylenediamine) Cobalt (III) 

Chloride and the Resolution of the Cis Form, Inorg. Synth., 2 (1946) 222-225.  
2
 Brasted R.C., Hirayama, C., The cis-trans Isomerization of Dichlorobis-(ethylenediamine)-cobalt(III) Chloride 

and Dichlorobis-(propylenediamine)-cobalt(III) Chloride in Alcohols, J. Am. Chem. Soc., 80 (1958) 788-794.  
3
 Basolo F., Absorption Spectra of Some Cobalt(III) Coordination Compounds, J. Am. Chem. Soc., 72 (1950) 

4393-4397 
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2. Napisz wzory następujących związków kompleksowych i ich izomerów (o ile 

istnieją). Wyjaśnij, jaka to izomeria:  

heksachloroplatynian(IV) tetraaminaplatyny(II)  

jon pentaamina(azotano(III)-N)kobaltu(III)  

monohydrat chlorku pentaakwachlorochromu(III)  

bis(tiosiarczano)srebrzan(I) sodu 

3. Przedstaw wzory strukturalne i omów różne rodzaje izomerii dla wybranych 

związków kompleksowych. 

 

 

IV. Przebieg ćwiczenia 

 

Odczynniki Sprzęt laboratoryjny 
Chlorek kobaltu 

Etylenodiaminy 10% wodny roztwór  

Kwas solny st. 

Metanol, etanol, eter dietylowy 

 

Cylinder miarowy 

Łaźnia wodna 

Kolba kulista lub stożkowa 50 cm
3
 

Dwie rurki z wężem do przepływu powietrza 

Krystalizator 

Porcelanowa parownica 

Lejek ze spiekiem 

 

Synteza trans-[CoCl2(en)2]Cl
 (1, 2)

 

Roztwór 0,82g CoCl2 w 10cm
3
 wody umieścić w kolbie kulistej lub stożkowej o poj. 

50 ml, dodać 5 cm
3
 10% roztworu etylenodiaminy (en). Kolbę przymocować do statywu 

i umieścić na łaźni wodnej zatykając korkiem z dwoma rurkami do przepływu powietrza. 

Tylko jedna rurka (wlot powietrza!!!) powinna być zanurzona w roztworze. Wylot drugiej 

rurki podłączyć do pompki próżniowej. Upewnić się czy dobrze zmontowany został zestaw, 

zgłosić prowadzącemu do sprawdzenia. Przepuszczać powietrze przez 1 h podgrzewając 

kolbę na łaźni wodnej, jeżeli to konieczne dodać wody do kolby w celu utrzymania stałej 

objętości roztworu. Po tym czasie usunąć łaźnię i do gorącego roztworu dodać 5 cm
3
 HCl(stęż.). 

Powinno się zaobserwować zmianę barwy roztworu z czerwonej na ciemno-zieloną. Jeżeli 

zmiana barwy nie następuje należy zatężyć roztwór na łaźni wodnej w krystalizatorze, 

następnie dodać 1 cm
3 

kwasu HCl(stęż.) i zaobserwować zmianę barwy. Po ochłodzeniu 

roztworu (na łaźni z lodem) wytrącają się ciemno-zielone kryształy trans-[CoCl2(en)2]ClHCl. 

Kryształy odsączyć. Dla usunięcia kwasu produkt umieścić w krystalizatorze, dodać 5 cm
3
 

metanolu. Po wymieszaniu ogrzewać na łaźni wodnej aż odparuje rozpuszczalnik i przestanie 

uwalniać się kwas (około 15 minut). Można to skontrolować papierkiem wskaźnikowym 

umieszczając go nad krystalizatorem. Zważyć otrzymane kryształy. 

 

Synteza cis-[CoCl2(en)2]Cl
 (1, 2)

 

0,5 g trans-izomeru [CoCl2(en)2]Cl umieścić w porcelanowej parownicy, dodać 5 cm
3
 

wody, wymieszać do rozpuszczenia kryształów. Parowniczkę umieścić na łaźni wodnej i 

odparować rozpuszczalnik prawie do sucha. Przenieść połowę porcji (dla drugiej połowy 

wykonać identyczne czynności) niebiesko-zielonych kryształów na schłodzony wcześniej w 

zamrażarce lejek ze spiekiem, włączyć pompę do sączenia, szybko dodać parę kropel zimnej 

(~0
0
C) wody mieszając przy tej czynności bagietką. Izomer trans-, jako łatwiej rozpuszczalny 

kompleks przejdzie do przesączu. Mniej rozpuszczalny cis-izomer (fioletowy) pozostaje na 
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lejku ze spiekiem. Przemyć fioletowy osad zimnym etanolem i eterem. Przesącz umieścić na 

parowniczce i otrzymać kolejną porcję osadu postępując jak w p. 2. nie dodając jednak wody!  

 

Izomeryzacja  

Pomiarów spektroskopowych dokonuje się w stałej temperaturze 40
°
C. Ok. 14 mg cis-

izomeru rozpuścić w 25 cm
3
 metanolu. Mierzyć absorbancję (λ=540 nm) w kuwecie 5 cm, co 

15 min. przez 2 godziny. Aby utrzymać stałą temperaturę należy włączyć termoobieg i 

poczekać do momentu ustalenia stałej temperatury 40
°
C. Pierwszy pomiar wykonuje się po 

osiągnięciu przez roztwór temp. 40
°
C. Po 1 tygodniu jeszcze raz wykonać pomiar absorbancji 

przy długości fali 540 nm w temperaturze pokojowej.  

 

Utylizacja  

Roztwory metanolowe umieścić w pojemniku oznaczonym literą F. Pozostałe zdać 

pracownikowi technicznemu.  

 

V. Sprawozdanie 

1. Obliczyć wydajność reakcji. 

2. Sporządzić wykres (AA  )=f(t), gdzie: A – absorbancja w temp. 40
0
C, A   absorbancja 

nasycenia (minimalna absorbancja przy danej długości fali po 1 tygodniu), t – czas [s] 

3. Następnie sporządzić wykres log(AA  )=f(t), wyznaczyć stałą szybkości reakcji 

korzystając ze wzoru: 

tg =  k/2,303 

gdzie k – stała szybkośći reakcji,  kąt nachylenia prostej log(AA  )=f(t) do osi t.  

4. Przedstawić wnioski dotyczące rzędu reakcji i wpływu budowy kompleksu na jego 

właściwości. 
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