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Związki kompleksowe w roztworach wodnych. Wyznaczanie stałych 
trwałości kompleksów prostych metodą spektrofotometryczną 

 
 

 Celem ćwiczenia jest prześledzenie równowag następczych tworzenia kompleksów w roztworach, poprzez 
badanie układu Fe3+-NCS- metodą spektrofotometryczną w środowisku wodnym oraz wyznaczenie wartości sta-
łych trwałości kompleksów tworzących się w tym układzie. 
 
 
I. Wprowadzenie 
 
 Właściwości optyczne roztworów zawierających związki kompleksowe różnią się zwykle 
od właściwości roztworów zawierających zsolwatowane jony metalu lub ligandy wchodzące 
w skład kompleksu.  
 Zmiana właściwości optycznych jest ściśle zależna od powstawania wiązań koordynacyj-
nych. Stosowanie metod analitycznych opartych na pomiarze absorpcji światła jest korzystne 
w badaniach równowag kompleksowania, ponieważ metody te umożliwiają selektywne ozna-
czenie bardzo małych stężeń niektórych indywiduów, a dużą selektywność oznaczenia osiąga 
się zwykle przez odpowiedni dobór długości fali. Należy zwrócić uwagę, że podstawowym 
warunkiem stosowalności wszystkich metod analitycznych opartych na pomiarze absorbancji 
jest spełnienie prawa Lamberta-Beera przez oznaczane składniki ora z prawa addytywności.  
 
Uwaga: Należy zapoznać się również z treścią Wprowadzenia do ćwiczenia nr 13.  
 
 Szczegółowe badania układu Fe3+-NCS- w roztworze wodnym wykazały, że produktami 
reakcji są jony kompleksowe, w których liczba jonów liganda przy jonie centralnym zmienia 
się od 1 do 6, zależnie od stosunku stężeń [NCS-]/[Fe3+]. 
 Jeżeli stworzyć takie warunki eksperymentalne, aby [Fe3+] > [NCS-] to w roztworze prak-
tycznie zachodzić będzie jedynie reakcja: 

 [Fe(H2O)6]3+ + NCS- ⇄ [Fe(NCS)(H2O)5]2+ + H2O (1) 

Stałą równowagi (trwałości) tego kompleksu wyraża następujący wzór: 
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 Wartości stałych trwałości pozostałych kompleksów Fe(III) z NCS- można oszacować na 
podstawie zależności, które wyprowadzono w oparciu o teorię oddziaływań elektrostatycz-
nych i termodynamikę:  

log K2 = 0.84 log K1 
log K3 = 0.59 log K1 
log K4 = 0.35 log K1 
log K5 = 0.07 log K1 

(3) 
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W celu obliczenia stałej trwałości K1, należy wyznaczyć stężenia poszczególnych składników 
w stanie równowagi według podanej powyżej reakcji. 
 W ćwiczeniu stężenie kompleksu wyznacza się metodą optyczną. Ilość zaabsorbowanego 
światła przy danej długości fali jest proporcjonalna do ilości cząsteczek substancji absorbują-
cej w tym roztworze, a tym samym do jej stężenia (prawo Lamberta-Beera): 

lc
I
IlogA o ��  H  (4) 

 W celu wyznaczenia molowego współczynnika absorpcji H, przygotowuje się roztwór 
wzorcowy zawierający niewielkie stężenie jonów NCS- i bardzo duży nadmiar jonów Fe3+ 
(ok. 100-krotny), w takim przypadku można przyjąć, że: c = [NCS-] = [Fe(NCS)(H2O) �2

5 ]. 
Znając wartość absorbancji A, grubość warstwy absorbującej l, można wyznaczyć H z podanej 
zależności (4).  

Znajomość współczynnika absorpcji H pozwala na obliczenie stężenia kompleksu 
[Fe(NCS)(H2O)5]2+ w badanych roztworach, jeżeli tylko prawo Lamberta-Beera jest spełnione 
w rozpatrywanym przedziale stężeń. 
 
II. Wymagania teoretyczne 

1. Spektrofotometryczne metody wyznaczania stałych trwałości:  
a. metoda zmian ciągłych Joba,  
b. metoda stosunku molowego,  
c. metoda Bjerruma.  

2. Przejścia elektronowe z przeniesieniem ładunku, zwane przejściami CT (ang. ’Charge 
Transfer’). 

3. Właściwości kompleksów wykorzystywane w analizie chemicznej:  
a. maskowanie jonów metali przez kompleksowanie, podać przykłady; 
b. stabilizacja nietrwałych stopni utlenienia pierwiastków przez związanie w kom-

pleks. 
4. Prawa absorpcji. 

 
Literatura zalecana: [1-7].  
 
III. Pytania kontrolne 
1. Wyjaśnij pojęcia: stała równowagi a stała trwałości. 
2. Co to są kompleksy labilne i inertne? 
3. Czy pojęcie krzywa kalibracyjna jest adekwatne do tego, co obserwujemy w większości 

badanych przypadków? 
4. Na czym polega różnica między spektroskopią a spektrofotometrią? 
5. Podstawą oznaczeń spektrofotometrycznych metali są ich barwne związki z odczynnikami 

kompleksującymi. Pomiary absorbancji prowadzone są przy określonej długości fali. 
a) na jakiej podstawie określa się długość fali, przy której prowadzone są pomiary? 
b) wyprowadź wzór na podstawowe prawo spektrofotometrii wykorzystywane w ilościo-

wej analizie chemicznej, 
c) oblicz zakres stężenia próbek przygotowywanych do pomiaru absorbancji dla substan-

cji, której molowy współczynnik absorpcji wynosi, 3500 [dm3 mol-1 cm-1], zaś grubość 
warstwy absorbującej wynosi 1.0 cm. 
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5. Na czym polega maskowanie jonów za pomocą kompleksowania? Podaj przykłady. 
6. Podaj przykłady utrwalania nietypowych stopni utlenienia metali przez kompleksowanie. 
7. Kompleksy rodankowe żelaza(III) charakteryzują się intensywnie czerwoną barwą. Określ 

konfigurację jonu centralnego, a na podstawie położenia liganda w szeregu spektroche-
micznym określ wielkość rozszczepienia, orbitali d. Następnie wyjaśnij, co powoduje tak 
intensywną barwę jonów kompleksowych.  

 
IV. Przebieg ćwiczenia 
Odczynniki Sprzęt laboratoryjny 

HNO3 stężony kolby:  
Roztwór Fe3+ 0.05 mol/dm3: Fe(NO3)3�6H2O 17.50 g/dm3, Fe(NO3)3�9H2O 20.20 g/dm3 50 cm3 – 2 szt. 

25 cm3 – 7 szt. 
Roztwór NH4SCN 0.025 mol/dm3: 0.19.03 g/dm3 pipety wielomiarowe: 
 10 cm3 – 3 szt. 
 5 cm3 – 1 szt. 

2 cm3 – 5 szt. 
 
Trwałość tiocyjanianowego kompleksu żelaza(III) 
 Z wyjściowych roztworów żelaza(III) i rodanku o dokładnie znanym stężeniu*) przygoto-
wać w kolbkach v = 50 cm3 roztwory bardziej rozcieńczone (stężenia ich muszą być znane i 
nie niższe niż 2.0u10-3 mol/dm3 Fe3+, 0.5u10-3 mol/dm3 SCN-). W tym celu należy odmierzyć 
20 cm3 roztworu Fe3+ i umieścić go w kolbce o pojemności 50 cm3. W przypadku, gdy wyj-
ściowy roztwór Fe(NO3)3, wykazuje żółte zabarwienie spowodowane jonami, Fe2+ należy do-
dać do niego kroplami stęż. HNO3, aż do zaniku zabarwienia i dopiero wtedy uzupełnić wodą 
do kreski. Do drugiej kolbki odmierzyć 5 cm3 roztworu NH4SCN i uzupełnić zawartość kolb-
ki wodą do kreski. Z tych dwóch roztworów podstawowych przygotować serię sześciu prób w 
kolbkach o pojemności 25 cm3 (według poniższej tabeli), oraz jedną próbkę nr 7 do wyznacze-
nia molowego współczynnika absorpcji badanego kompleksu.  

Roztwór podstawowy   Numery próbek    
  1 2 3 4 5 6 7 

Objętość Fe(NO3)3        
[cm3]  NH4NCS        

Absorbancja        

 
Próbka siódma 
Do kolbki o pojemności 25 cm3 wprowadzono .................. cm3 Fe(NO3)3 o stężeniu ......... 
oraz ........... cm3 NH4NCS o stężeniu ................ . 
 

Zawartość kolbek uzupełnić wodą destylowaną i dobrze wymieszać. Po ustaleniu się rów-
nowag w roztworach (ok. 15 minut) przystąpić do pomiarów absorbancji przy jednej, wybra-
nej długości fali i wyniki zanotować w tabeli. Pomiary absorbancji roztworów badanych nale-
ży wykonać przy jednej z następujących długości fali: 450, 460 lub 470 nm. 

                                                                                                                                                         
*) Fe(NO3)3 – roztwór 0.05M 
   NH4SCN – roztwór 0.025M 
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Utylizacja  
Roztwory zlać do pojemnika oznaczonego literą S.  
 
V. Sprawozdanie 
 
1. Ze zmierzonej wartości absorbancji dla próbki 7 oblicz molowy współczynnik absorpcji 

dla kompleksu [Fe(NCS)(H2O)5]2+. 
2. Znając wartość H oraz l (prawo Lamberta-Beera), oblicz stężenie [Fe(NCS)(H2O)5]2+ w 

każdej z sześciu prób. 
3. Stężenie niezwiązanych w kompleks jonów [Fe(H2O)6]3+ oraz [NCS-] wyznacz z różnicy 

pomiędzy analitycznymi stężeniami tych jonów, a stężeniem kompleksu 
[Fe(NCS)(H2O)5]2+.  

4. Wylicz stałą równowagi dla każdej próby. 
5. Porównaj obliczoną wartość stałej trwałości z wartością podaną w literaturze [4]. 
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