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ĆĆ WW II CCZZ EE NNII EE   1133   
 

 
Związki kompleksowe w roztworach wodnych. Identyfikacja 

kompleksu metodą spektrofotometryczną  
(metoda zmian ciągłych Joba) 

 

 
 Celem ćwiczenia jest ustalenie, metodą zmian ciągłych Joba, liczby cząsteczek (n) CrO3 przypadających na 

jeden jon centralny - H
+
. 

 

 

I. Wprowadzenie 

 Tworzenie się połączenia kompleksowego przedstawia równanie: 

X + nY = XYn (1) 

Oczywiście, reakcja ta przebiega wielostopniowo. Powstanie związku kompleksowego o 

maksymalnej liczbie koordynacyjnej (n) zależy przede wszystkim od wzajemnego stężenia 

metalu i liganda. Istnieje pewien stosunek stężenia liganda do stężenia metalu, przy którym 

powstaje maksymalna liczba cząsteczek kompleksu o najwyższej liczbie koordynacyjnej - 

XYn.  

 Metoda Joba polega na pomiarze absorbancji roztworów, w których zmienia się stopniowo 

stosunek molowy jonów metalu do liganda od 0 do 1, przy stałym sumarycznym stężeniu c = 

cY + cX. Następnie wykreśla się zależność absorbancji od ułamka molowego liganda, xY. Jeśli 

tworzy się tylko jeden związek kompleksowy o składzie, XYn i absorbancja mierzona jest 

przy długości fali, przy której jedynie kompleks absorbuje światło, to n można obliczyć z 

wartości odciętej odpowiadającej maksimum na krzywej (xmax): 

n = xmax /(1 - xmax) (2) 

Na podstawie krzywej można obliczyć również stałą trwałości. 

 Metoda zmian ciągłych jest najszerzej stosowaną metodą fotometryczną ze względu na jej 

prostotę i szybkość wykonania. Możliwości jej zastosowania są jednak ograniczone. Metoda 

ta nie może być stosowana, gdy w roztworze powstaje kilka kompleksów. Przy większej 

liczbie kompleksów położenie maksimum zmienia się w zależności od sumarycznego stężenia 

c, a z pomiarów można określić jedynie średnią liczbę ligandów. 

 

Uwaga: Należy zapoznać się również z treścią Wprowadzenia do ćwiczenia nr 12.  

 

II. Wymagania teoretyczne 

1. Równowagi tworzenia kompleksów w roztworach wodnych.  

2. Metoda Joba, jako metoda badania składu kompleksu.  

3. Podstawy kolorymetrii, prawa absorpcji.  

 

Literatura zalecana: [1-7]  
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III. Pytania kontrolne 

1. Wyjaśnij pojęcia: trwałość termodynamiczna a kinetyczna. 

2. Konfiguracja elektronowa jonu centralnego a trwałość kinetyczna kompleksu. 

3. Narysuj wzory strukturalne kompleksów i wykaż, ile izomerów geometrycznych może 

mieć każdy z następujących jonów kompleksowych: 

a) [CrCl(NH3)5]
2+

, oktaedryczny; 

b) [CrCl5(NH3)
2-

, oktaedryczny; 

c) [CrCl2(NH3)4]
+
, oktaedryczny; 

d) [CrCl4(NH3)2]
-
, oktaedryczny; 

e) [CrCl3(NH3)3], oktaedryczny; 

f) [PtClF3]
2-

, kwadratowy; 

g) [PtCl2F2]
2-

, kwadratowy; 

h) [Zn(H2O)2(NH3)2]
2+

, tetraedryczny. 

4. Dany jest tetragonalny kompleks typu [MX2Y4]; chciałbyś wiedzieć, czy jest on cis czy 

trans. Po przeprowadzeniu reakcji kompleksu z nadmiarem X w celu przemiany [MX2Y4] 

w [MX3Y3] doszedłeś do wniosku, że możesz otrzymać tylko jeden produkt. Jaki możesz 

wyciągnąć wniosek, co do kompleksu pierwotnego? 

5. Określ stopień utlenienia i konfigurację elektronową chromu w K2CrO4 i K2Cr2O7, a 

następnie wyjaśnij, czym spowodowana jest barwa tych związków. 

6. Podaj warunki, w jakich spełnione jest prawo Lamberta-Beera. Na czym polegają 

odchylenia od tej zależności? 

 

IV. Przebieg ćwiczenia 

Odczynniki Sprzęt laboratoryjny 

Roztwór HCl 0.1 mol/dm
3
: 8.3cm

3
 (12 mol/dm

3
, d

20
=1.15 g/dm

3
)/dm

3
 pipety wielomiarowe: 

10 cm
3
 – 2 szt. 

Roztwór K2CrO4 0.1 mol/dm
3
: 19.42 g/dm

3
 kolby miarowe: 

 100 cm
3
 – 2 szt. 

 10 cm
3
 – 20 szt. 

 

 Ustalenia składu kompleksu metodą Joba można dokonać w oparciu o pomiary absorbancji 

dla trzech serii roztworów po 10 prób w serii. Każdą serię należy przygotować wychodząc z 

innych stężeń składników: roztwór HCl i K2CrO4. 

 

 I-sza seria roztworów: w kolbkach o pojemności 10 cm
3 

przygotować 10 roztworów 

według podanej tabeli. Do sporządzenia serii używać roztworów 0.1 mol/dm
3
 HCl oraz 

0.1 mol/dm
3
 K2CrO4. 

Objętość roztworu Numer próbki 

[cm
3
] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

HCl 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

K2CrO4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Następnie przy pomocy spektrofotometru zmierzyć wartości absorbancji poszczególnych 

roztworów przy długościach fali 1 = 525 i 2 = 545 nm. 
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 II-ga seria roztworów: Analogicznie jak dla I-szej serii przygotować 10 roztworów 

wychodząc z roztworów 0.01 mol/dm
3
 HCl i 0.01 mol/dm

3
 K2CrO4. 0.01 mol/dm

3
 HCl i 

0.01 mol/dm
3
 K2CrO4 przygotować w kolbach o pojemności 100 cm

3
 przez odpowiednie 

rozcieńczenie roztworów o stężeniu 0.1 mol/dm
3
. Dla tej serii roztworów pomiary absorbancji 

wykonać przy  = 470 nm. 

 

 III-cia seria roztworów: Roztwory w stosunku izomolowym przygotować analogicznie jak 

dla I-szej serii, wychodząc z roztworów 0.001 mol/dm
3
 HCl oraz 0.001 mol/dm

3
 K2CrO4. 

Absorbancję dla tej serii mierzyć przy  = 410 nm.  

 

Utylizacja  

Roztwory umieścić w pojemniku oznaczonym symbolem TN-Cr.  

 

V. Sprawozdanie 

Wyniki pomiarów i obliczeń zestaw w tabelach: 

 

Lp. Ułamek objętościowy 

K2CrO4 = x 

Absorbancja 

Acałkowita 

Absorbancja  

AXYn 

1    

⋮    

2    

 

Obliczenia 

 

Całkowita absorbancja roztworu wynosi zgodnie z zasadą addytywności: 

 

Acałkowite = AXYn + AHCl + 
4

CrO
2

K
A  (3) 

Określ, jaka jest wartość absorbancji K2CrO4 w poszczególnych roztworach danej serii, przy 

długościach fal, przy których robiono pomiary, AHCl=0:  

 

Acałkowite = AXYn + 
42CrOKA  (4) 

AXYn = Acałkowite – 
4

CrO
2

K
A  (5) 

przyjmując następujące zależności: 

 

o

o

4CrO2K cεA   molowy współczynnik absorpcji K2CrO4, ; 

o4CrO2K cεxA   ułamek objętościowy K2CrO4 w izo-molowym roztworze, x; 

o

4CrO2K4CrO2K AxA   wartość absorbancji wyjściowego roztworu K2CrO4, 
o

4CrO2KA . 

otrzymamy: 

 
o

4CrO2Kcalk.XYn AxAA   (6) 
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1. Oblicz wartość absorbancji AXYn powstającego związku H2CrO4 przy wszystkich 

wartościach x. 

2. Sporządź wykresy zależności AXYn = f(x). 

3. Dla punktu ekstremalnego oblicz n korzystając ze wzoru: 

 

x1

x
n


  (7) 

 

 Schematyczny przebieg reakcji powstawania kwasu dwuchromianowego: 

 

2HCl + K2CrO4 = H2CrO4 + 2KCl 

H2CrO4 = H2O + CrO3 

H2CrO4 + CrO3 = H2Cr2O7 

 

 

Wzór tego kwasu można zapisać w postaci (CrO3)2H2O.  

 

4. Ustal, w oparciu o pomiary, ile cząsteczek CrO3 przypada na jeden jon H
+
. 
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