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Otrzymywanie i badanie właściwości chemicznych związków 
wanadu na różnych stopniach utlenienia.  

 
 

 Celem ćwiczenia jest obserwacja barwnych produktów redukcji metawanadanu(V) sodu, NaVO3 oraz 
zbadanie ich właściwości kwasowo-zasadowych.  
 
 

I. Wprowadzenie 
 Kwasy wanadowe są trudne do wyodrębnienia. Znacznie lepiej poznane i łatwiejsze do 
wydzielenia w stanie czystym są liczne wanadany, sole wywodzące się od nieznanych w 
stanie czystym kwasów poliwanadanowych, a więc produktów kondensacji najprostszego 
kwasu ortowanadowego H3VO4. Rodzaj anionów poliwanadanowych zależy w decydujący 
sposób od pH roztworu oraz od jego stężenia.  
 Wyjściowy związek (metawanadan sodu) jest krystalicznym, białożółtawym proszkiem 
(ttop = 630°C), ograniczono rozpuszczalnym w wodzie (rozpuszczalnoć 21,1g przy 25°C i 
38,8g przy 75°C). W przyrodzie istnieje w postaci dwóch minerałów: munirytu � 
NaVO3·(2x)H2O (układ jednoskośny) i metamunirytu � NaVO3 (układ rombowy). Struktury te 
zawierają łańcuchy (VO3)n

3n�, w których atomy wanadu są koordynowane tetraedrycznie 
przez atomy tlenu. 
 Jednakże ładunek V5+ i V4+ jest zbyt duży, by takie jony mogły zachować swoją odrębność 
w solach o strukturze jonowej, co jest możliwe w przypadku jonów V3+ i V2+. W chemii 
wanadu na +4 i +5 stopniu utlenienia dominują częściowo zhydrolizowane oksokationy VO2+ 
i VO2

+. Związki oksowanadu(IV) (wanadylu) należą do najtrwalszych i zwykle posiadają 
barwę niebiesko-zieloną. W roztworach wodnych V na +3 stopniu utlenienia występuje w 
formie kationu [V(H2O)6]3+, który często dysocjuje na V(OH)2+ oraz VO+. V na +2 stopniu 
utlenienia występuje w roztworach w formie [V(H2O)6]2+, łatwo ulega utlenieniu do V3+. 
Działanie roztworem NaOH na sole wyżej wymienionych kationów wanadu skutkuje 
powstawaniem nierozpuszczalnych w wodzie wodorotlenków.  
 Związki jonowe wanadu występując w roztworach tworzą barwne układy, co jest związane 
z przejściami elektronowymi d-d. Wanad na +5 stopniu utlenienia można dość łatwo 
zredukować wodorem stosując heterofazową reakcję cynku z stężonym roztworem HCl. 
Stopniowo uwalniający się wodór pozwala na kinetyczną kontrolę reakcji, dzięki czemu 
możliwa jest selektywna analiza związków wanadu na różnych stopniach utlenienia, 
poczynając od wanadu na +4 stopniu utlenienia (niebiesko-zielony roztwór), poprzez wanad 
+3 (zielony roztwór) a kończąc na +2 stopniu utlenienia (fioletowy roztwór).  
 W roztworach wodnych w zależności od potencjału, stężenia i pH, wanad może tworzyć 
szereg jonów (Rys. 1 oraz 2).  
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Zależność form wanadu od potencjału utleniająco redukującego i pH  

 

Rys. 1. 
Diagram form wanadu w rozcieńczonych roztworach 
wodnych w temperaturze 25º. Zależność potencjału 
(względem standardowej elektrody wodorowej) od pH. Dwie 
równoległe przerywane linie, przebiegające od górnego 
lewego rogu do dolnego prawego, wskazują na zakres 
trwałości wody; z pracy (1, 2).  
 

 
Zależność form wanadu(V) od stężenia i pH roztworów wodnych 

 

Rys. 2.  
Zależność -log[c(V5+)] od pH. Diagram 
pokazujący zakresy, w których wskazana 
forma V5+ występuje, jako dominująca (o 
najwyższym stężeniu). Linie przerywane 
wskazują mniej pewne granice; z 
prac (1, 2).  
 

 
 

                                                                                                                                                         
1 Baes, C.F., Messmer, R.E., The hydrolysis of cations, John Wiley & Sons, Ltd., 1976.  
2 Rehder, D., Bioinorganic vanadium chemistry, John Wiley & Sons, Ltd., 2008.  
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Z diagramu na Rys. 2 wynika, że w roztworach wodnych w zależności od stężenia i pH, 
wanad(V) może tworzyć szereg jonów:  
 
  �         pH = 14-13,2;  

  �         , pH = 13-8,4;  

  � jony piro- lub metawanadowe  

   a)                          ;  

   b)                       ;  

  � pH # 7,2:  

   a)                             ;  

   b)                 ;  

  � pH < 7:  

   a) roztwory stężone:           ,            ,             ;  

   b) roztwory rozcieńczone:       ,  

                                    ;  

  �       , pH < 3,5.  

 
 

II. Wymagania teoretyczne 
1. Właściwości atomowe, fizyczne i chemiczne wanadowców.  
2. Reakcje utleniania i redukcji związków kompleksowych; mechanizmy.  
3. Jony oksowanadowe i ich kompleksy.  
4. Równowagi chemiczne w roztworach; procesy kompleksowania.  

 
Literatura zalecana: [1, 2, 3].  
 

III. Pytania kontrolne 
1. Wymień i scharakteryzuj sole oksokwasów wanadowych; przedstaw schematy struktur.  
2. Jak zmieniają się właściwości utleniająco-redukujące oraz kwasowo-zasadowe 

związków wanadu wraz ze zmianą stopnia utleniena?  
3. Jakie czynniki decydują o postaci jonów wanadu w roztworach wodnych?  
4. Jakie czynniki wpływają na stan poniższej równowagi? 

                                               
5. Podaj reakcje roztwarzania pentatlenku wanadu(V) w kwasach: siarkowym, solnym 

oraz w roztworach zasad.   
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6. Opisz budowę wymienionych poniżej związków. Wskaż liczbę koordynacyjną atomu 

centralnego. Wymienione związki to kompleksy nisko- czy wysokospinowe?  
[VO(H2O)5]2+, [V(H2O)6]3+, [V(H2O)6]2+.  

7. Określ stopień utlenienia wanadu w poniższych związkach: 
a) b) c) d) 

  
  

 
 

IV. Przebieg ćwiczenia 
Odczynniki Sprzęt laboratoryjny 

Metawanadan sodu mieszadło magnetyczne 
Kwas solny stężony zestaw probówek 
Zn w kawałkach lub granulkach pipety 
NaOH 2 M szkiełko zegarkowe 
 

1. Przygotować 10–15 ml 0,2 M roztworu metawanadanu(V) sodu (w celu przyspieszenia 
rozpuszczania roztwór delikatnie ogrzewać).  

2. Do probówki pobrać 6 cm3 roztworu, dodać 4 cm3 stężonego HCl i kilka kawałków 
cynku.  

3. Podczas zachodzenia reakcji obserwować zmianę zabarwienia roztworu w probówce: 
od jasnoniebieskiego (V4+) poprzez zielony (V3+) do ciemnoniebieskiego (fioletowego) 
(V2+) i pobierać do osobnych probówek po 2 cm3 każdego roztworu soli wanadu na 
odpowiednich stopniach utlenienia. W przypadku roztworu wanadu na +2 stopniu 
utlenienia pobrać dwie próbki (ze względu na małą ilość powstającego później osadu).  

4. Probówki zatkać korkiem by zapobiec utlenieniu.  

5. Następnie do uzyskanych roztworów wprowadzić 2M roztwór NaOH (około 1–2 cm3); 
nie mieszć zawartości probówek. Powstają barwne osady:  

a) tetrahydroksodiokso wanadu V2O2(OH)4  

b) trihydrokso wanadu V(OH)3 

c) dihydrokso wanadu V(OH)2  

6. Zbadać wpływ nadmiaru roztworów NaOH i HCl (osobno) na otrzymane osady i 
zanotować obserwacje. 

Utylizacja  

Roztwory, po zakończeniu ćwiczenia, zlać do pojemnika oznaczonego literą S.  
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V. Sprawozdanie  
1. Zanalizować zachodzące reakcje popierając je odpowiednimi równaniami reakcji. 
2. Sporządzić tabelkę wykazującą właściwości kwasowo-zasadowe związków wanadu na 

odpowiednich stopniach utlenienia, barwę otrzymanych produktów i ich analizę. 

 
Literatura zalecana 
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