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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Oдним iз пepcпeктивниx i aктyaльниx нaпpямкiв 

poзвиткy aнaлiтичної xiмiї є пoшyк нoвиx opгaнiчниx peaгeнтiв iз зaдaними 

aнaлiтичними влacтивocтями. Зaвдяки цiлеcпpямoвaнoмy cинтeзy мoжна 

пpищeплювaти фyнкцioнaльнi гpyпи, якi зaбeзпeчaть виcoкy peaкцiйнy 

здaтнicть та пoлiпшaть xiмiкo-aнaлiтичнi xapaктepиcтики нoвиx мeтoдик. В 

aнaлiтичнiй xiмiї шиpoкo викopиcтoвyють opгaнiчнi peaгeнти, якi мicтять 

фyнкцioнaльнi гpyпи iз дoнopними aтoмaми S, N, О. До таких реагентів 

належать азолідони, які як новий клас органічних сполук були відкриті у 

середині XX століття. Одним із перших представників класу азолідонів є 

роданін та його похідні, які використовують для фотометричного визначення 

ряду елементів. Велике число нових азолідонових похідних уперше 

синтезовано в Україні, зокрема у Львові. Значна кількість цих гетероциклічних 

сполук характеризується біологічною активністю – протипухлинною, 

протизапальною, гіпоглікемічною, протигрибковою та протимікробною дією. 

Ці реагенти викликають інтерес у медиків, оскільки вони є потенційними 

лікарськими засобами і на їхній основі можливе створення нових ефективних 

медичних препаратів у боротьбі із багатьма хворобами, зокрема діабетом та 

онкозахворюваннями. Тому ці речовини є цікавими не лише як потенційні 

аналітичні реагенти для визначення металів, але й як власне аналіти. 

Cпeктpoфoтoмeтричнi мeтoди є oдними з нaйбiльш пoшиpениx мeтoдiв 

фiзикo-xiмiчнoгo aнaлiзy, якi викopиcтoвyють y пpoмиcлoвиx i нayкoвo-

дocлiдниx лaбopaтoрiяx. Ocнoвними пepeвaгaми cпeктpoфoтoмeтpiї є 

yнiвepcaльнicть, дocтaтня чyтливicть для виpiшeння кoнкpeтниx aнaлiтичниx 

зaдaч, пpocтoтa, мoжливicть aвтoмaтизaцiї aнaлiзy, щo зaбeзпeчyє їй чiльнe 

мicцe в aнaлiтичнiй xiмiї cьoгoдeння. Крім того, спектральні характеристики 

згаданих реагентів є важливими не лише для аналізу, але можуть стати основою 

для подальших наукових досліджень в споріднених галузях: мікробіології, 

медицині, фізхімії тощо. 
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Актуальність роботи полягає у встановленні спектрофотометричних 

характеристик нових азолідонових похідних, які можуть бути використані не 

лише в аналітичній хімії, але й у споріднених галузях, а також у дослідженні 

реакцій комплексоутворення азолідонів з іонами металів для розробки 

чутливих, селективних, простих методик індивідуального визначення як 

металів, так і нових біологічно активних сполук за їх сумісної присутності. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконувалась на кафедрі аналітичної хімії Львівського 

національного університету імені Івана Франка відповідно до науково-

тематичних планів і державних бюджетних тем “Методи пробопідготовки та 

аналізу із застосуванням природних адсорбентів вітчизняних родовищ”, 

державний реєстраційний номер 0110U001370 (2010-2012 рр.) та “Сорбенти 

українських родовищ у пробопідготовці, аналізі та очищенні вод, 

технологічних розчинів, біосубстратів і лікарських засобів”, державний 

реєстраційний номер 0113U003054 (2013-2015 рр.). 

Мета дослідження – розробити спектрофотометричні методики 

визначення металів із використанням нових реагентів класу азолідонів  

(5-гідроксиіміно-4-іміно-1,3-тіазолідин-2-ону (ГІТО), 4-[2-(3-метил-5-оксо-1-феніл-

1,5-дигідро-4Н-піразол-4-іліден)-гідразино]-бензенсульфонату натрію (ПГБС) і 

4-[N'-(4-іміно-2-оксо-тіазолідин-5-іліден)-гідразино]-бензенсульфокислоти (ІТГБК), 

а також запропонувати методики визначення цих азолідонів. 

Для реалізації цієї мети необхідно було вирішити такі завдання: 

- дослідити спектральні та протолітичні характеристики нових органічних 

реагентів: ГІТО, ПГБС та ІТГБК; 

- показати можливість використання азолідонів для визначення металів, 

для цього провести пошук серед іонів металів, які взаємодіють з 

азолідонами, і вибрати для подальших досліджень ті, які утворюють 

забарвлені сполуки з ГІТО, ПГБС чи ІТГБК; 

- встановити оптимальні умови утворення комплексних сполук азолідонів з 

іонами металів з метою розробки спектрофотометричних методик 
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визначення іонів металів і підтвердити взаємодію альтернативним 

методом; 

- вивчити вплив супутніх катіонів, аніонів і маскуючих агентів на 

спектрофотометричне визначення металів за допомогою азолідонів і 

дослідити вибірковість їх визначення у модельних розчинах; 

- провести апробацію розроблених спектрофотометричних методик 

визначення на реальних складних об’єктах; 

- розробити спектрофотометричні методики визначення нових азолідонів 

та перевірити їх на модельних розчинах. 

Об’єкт дослідження: взаємодія  ПГБС, ГІТО та ІТГБК з іонами Pd(II), 

Rh(III), Ru(IV), Pt(IV), Ir(IV). 

Предмет дослідження: хіміко-аналітичні властивості  ПГБС, ГІТО та 

ІТГБК, а також їхніх комплексних сполук. 

Методи дослідження: спектральні, протолітичні характеристики 

азолідонів, і взаємодію платиноїдів з цими реагентами досліджували спектро-

фотометричним методом; вольтамперометричним методом підтверджували 

комплексоутворення платинових металів з ГІТО та ІТГБК, і додатково 

встановлювали вміст аналіту в інтерметалідах; атомно-абсорбційну спектроскопію 

використовували як референтний метод при встановлені вмісту Pd(II) в 

резисторі; потенціометрично контролювали кислотність середовища; методом 

ЯМР спектроскопії підтверджували структурні формули органічних реагентів. 

Наукова новизна одержаних результатів. Встановлено, що нові 

представники класу азолідонів: 5-гідроксиіміно-4-іміно-1,3-тіазолідин-2-он,  

4-[2-(3-метил-5-оксо-1-феніл-1,5-дигідро-4Н-піразол-4-іліден)-гідразино]-бензен-

сульфонат натрію і 4-[N'-(4-іміно-2-оксо-тіазолідин-5-іліден)-гідразино]-

бензенсульфокислота характеризуються високими значеннями ефективних 

молярних коефіцієнтів світлопоглинання, значення яких знаходяться у 

діапазоні 1,02∙104–2,53∙104 л∙моль-1∙см-1, що покладено в основу їх 

спектрофотометричного визначення за власним світлопоглинанням.  
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5-Гідроксиіміно-4-іміно-1,3-тіазолідин-2-он та 4-[N'-(4-іміно-2-оксо-

тіазолідин-5-іліден)-гідразино]-бензенсульфокислота є слабкими кислотами, 

дисоціація ГІТО відбувається по оксимній групі (рКа=7,1), а ІТГБК – по іміно 

групі (рКа=10,0).  

При взаємодії азолідонів з іонами платинових металів утворюються 

комплекси зі співвідношенням компонентів Платиноїд:ГІТО=1:1; Pd(II):ІТГБК=1:2. 

Pd(II), Rh(III), Pt(IV), Ir(IV), Ru(IV) взаємодіють з 5-гідроксиіміно-4-іміно- 

1,3-тіазолідин-2-оном у водному середовищі при рН 5,0 і нагріванні на 

киплячій водяній бані упродовж 10–60 хв з утворенням комплексних сполук з 

максимумом поглинання при 350 нм. Pd(ІІ) утворює комплекс з 4-[N'-(4-іміно- 

2-оксо-тіазолідин-5-іліден)-гідразино]-бензенсульфокислотою при рН 8,0 за 

кімнатної температури з максимумом поглинання при 438 нм. 

4-[2-(3-Метил-5-оксо-1-феніл-1,5-дигідро-4Н-піразол-4-іліден)-гідразино]-

бензенсульфонат натрію на відміну від 5-гідроксиіміно-4-іміно-1,3-тіазолідин-

2-ону та 4-[N'-(4-іміно-2-оксо-тіазолідин-5-іліден)-гідразино]-бензенсульфокислоти 

не взаємодіє з іонами паладію(ІІ) за оптимальних умов їх комплексоутворення, 

що було покладено в основу спектрофотометричного визначення ГІТО та 

ІТГБК у присутності ПГБС. 

Наукову новизну отриманих результатів підтверджено, зокрема, 

патентами України на корисну модель: “Спосіб спектрофотометричного 

визначення платини(IV)” та “Спосіб спектрофотометричного визначення 

паладію(IІ)”. 

Практичне значення одержаних результатів. На основі 

експериментальних досліджень розроблено спектрофотометричні методики 

контролю вмісту нових азолідонів у водних розчинах, які не мають аналогів у 

літературі (за власним світлопоглинанням  межі виявлення (МВ) становлять 

3,5∙10-7–6,8∙10-7 М; та за допомогою іонів паладію(ІІ)  МВ 4,1∙10-7 М для ГІТО і 

9,4∙10-7 М для ІТГБК). Використовуючи різну спорідненість окремих азолідонів 

до реакцій комплексоутворення з іонами платинових металів показано 
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можливість визначення  біологічно активних речовин (ГІТО та ІТГБК) одного 

класу за сумісної присутності (з ПГБС).  

Також на основі проведених досліджень розроблено прості, надійні, 

достатньо експресні, чутливі (МВ становлять 1,4∙10-6–2,5∙10-6 М з ГІТО і  

6,4∙10-7 М з ІТГБК) методики визначення платиноїдів з деякими похідними 

азолідонів, які переважають відомі аналоги з літератури за вибірковістю 

(визначенню не заважають великі кількості Mn(II), Ni(II), Co(II), Zn(II), Pb(II), 

Cd(II) та інших супутніх катіонів), не вимагають відокремлення матриці і 

використання токсичних розчинників. Проведено визначення платиноїдів у 

каталізаторі, інтерметалідах, резисторі СП5-35Б.  

Окремі методики впроваджено у лабораторії ДП “Львівський державний 

завод ЛОРТА”. 

Особистий внесок здобувача. Пошук і аналіз даних літератури, 

експериментальні дослідження, обробка і аналіз одержаних результатів та 

виклад їх у вигляді наукових публікацій виконані дисертантом самостійно. 

Вибір тематики, постановка завдань досліджень, обговорення та узагальнення 

отриманих результатів проведено спільно з науковим керівником доцентом 

кафедри аналітичної хімії, к.х.н. Тимошуком О.С. Вольтамперометричні 

дослідження проведено спільно із к.х.н., доц. Ридчуком П.В. (Львівський 

національний університет імені Івана Франка). Синтез реагентів  проведено  

спільно з к.мед.н., асист. Чабаном Т.І. (Львівський національний медичний 

університет імені Данила Галицького). Співавторами спільних із дисертантом 

публікацій  були студенти, які брали участь у проведенні дослідів під час 

виконання магістерських, дипломних та курсових робіт під керівництвом  

к.х.н., доц. Тимошука О.С. 

Апробація результатів дисертації. Результати роботи доповідалися та 

обговорювалися на XIV науковій конференції “Львівські хімічні читання” 

(Львів, 2013), Всеукраїнській конференції студентів та аспірантів “Хімічні 

каразінські читання – 2013” (Харків, 2013), 3-ей научной конференции с 

международным участием “Химия – 2013. Физическая химия. Аналитическая 
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химия. Нанохимия. Теория, експеримент, практика, преподавание” (Москва, 

Росія, 2013), VII Всероссийской конференции молодых ученых, аспирантов и 

студентов с международным участием по химии и наноматериалам 

“Менделеев – 2013” (Санкт-Петербург, Росія, 2013), IX Всеукраїнській 

конференції з аналітичної хімії (Донецьк, 2013), 3rd International conference of 

young scientists “CCT – 2013” (Lviv, Україна, 2013), XI Всеукраїнській 

конференції молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії (Харків, 

2014), восьмій Всеукраїнській науковій конференції студентів, аспірантів і 

молодих учених з міжнародною участю “Хімічні проблеми сьогодення” 

(Донецьк, 2014), п’ятнадцятій міжнародній конференції студентів та аспірантів 

“Сучасні проблеми хімії” (Київ, 2014), Київській конференції з аналітичної 

хімії “Сучасні тенденції” (Київ, 2014), IV науковому семінарі студентів, 

аспірантів і молодих учених “Прикладні аспекти електрохімічного аналізу” 

(Львів, 2014), на звітних конференціях викладачів та співробітників 

Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів, 2013, 2014). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 22 праці, з них 8 

статей у наукових фахових журналах, 12 тез доповідей у збірниках матеріалів 

наукових конференцій та отримано 2 патенти України на корисну модель. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел, що нараховує 

281 найменування, i 2 додатків. Дисертація містить 36 таблиць і 78 рисунків. 

Загальний обсяг роботи викладений на 211 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ  

1.1. Загальна характеристика азолідонів 

Азолідони – це полікристали органічних сполук з NH...X (X = S, N, O) 

міжмолекулярним водневим зв'язком, що є порошками різних кольорів, які 

були вперше досліджені методами низькочастотної раман-спектроскопії в 

далекій ІЧ ділянці [1]. 

Азолідони досліджують упродовж декількох десятків років. Експериментальні 

і теоретичні дослідження низькочастотною раман-спектроскопією проде-

монстрували, що азолідони володіють біологічною активністю [1]. На рис. 1.1 

та рис. 1.2 представлені мономерні та димерні структури азолідонів [1].  

 

Рис. 1.1 – Мономерні структури гетерозаміщених азолідонів з S, N, і O 

атомами у молекулярному кільці і за його межами. 

 

 

Рис. 1.2 – Структури димерних азолідонів. 
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Ці органічні полікристали зацікавили не тільки фізиків, а й медиків, бо 

відіграють важливу роль у біології і в конструкціях димерних моделей [2]. 

Сучасна стратегія спрямованого синтезу потенційних лікарських засобів 

передбачає вибір базового структурного блоку («матриці») для пошуку 

високоактивних молекул та їх наступної оптимізації раціональними підходами 

in silico [3]. Наприклад, 4-азолідони (2,4-тіазолідин-діони, роданіни, гідантоїни 

тощо) відносяться до групи так званих «привілейованих гетероциклів», що 

зумовлено широким спектром біологічної активності їх похідних (серед сполук 

даного класу виділені протидіабетичні, протизапальні, протимікробні та 

протипухлинні агенти (табл. 1.1)) і є прикладом ефективних «матриць» для 

молекулярного дизайну [4-16]. 

Таблиця 1.1 

Структурні формули деяких 4-азолідонів 

Структура перспективних 

протипухлинних агентів 

Структура перспективних 

протимікробних і протизапальних 

агентів 

N

S

N

N
H

O

S

N
H

O

 

N
N
H

S

N
H

N

ON

NH

S

O

O
O

NH
2

 
5-іліден-3-ізонікотиноїламіно-2-

тіоксотіазолідин-4-он 

 

5-(4´-сульфамоїфенілазо)-4-

ізонікотиноїлгідразонтіазолідин-

2-он 

 

Азолідони – це порошкоподібні речовини, колір яких в залежності від 

природи діазо- і азоскладових змінюється від жовтого до темно-червоного. 

Розчиняються в діоксані, диметилформаміді, етанолі, ацетатній кислоті, в 

розчинах лугів і концентрованих кислотах. Реагенти, які містять сульфогрупу 

добре розчинні у воді. У сухому вигляді реагенти зберігають свої аналітичні 

властивості більше 3 років [17]. 
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Розчини реагентів змінюють забарвлення при зміні рН, що зумовлено 

дисоціацією кислотних і протонізацією основних груп, таутомерними 

перетвореннями. Для реагентів, діазоскладові яких містять ОН-групу можна 

виділити декілька забарвлених форм: червону (концентрована H2SO4), жовту 

(рН 1–4), оранжеву (рН 4–8), червону (рН 8–10), фіолетову (рН>11). Для 

реагентів, які не містять ОН-груп, спостерігається перехід забарвлення від 

лимонно-жовтого (кисле, нейтральне середовище) до жовто-оранжевого (рН 9–10) 

і червоного (рН 11–13) [17].  

 

1.2. Використання азолідонів в аналітичній хімії 

Відомий реагент роданін (рис. 1.3), який належить до класу азолідонів, 

запропонований для осадження срібла, ртуті та платинових металів [18]. 

N
H

S

O

S  

Рис. 1.3. Структурна формула роданіну 

 

Однак мала розчинність роданіну та продуктів його взаємодії з 

елементами і низька чутливість не дозволяють широко використовувати його у 

фотометрії. Проте цей реагент взаємодіє із сполуками різних класів – 

альдегідами, кетонами, діазосполуками [19-21]. Це дозволяє отримувати 

сполуки, які містять хромофорні групи (=С=СН–, –N=N–). За чутливістю і 

контрастністю продукти конденсації роданіну і його аналогів значно 

перевищують роданін. Їх використовують для фотометричного визначення 

срібла, золота, платиноїдів та важких металів [18, 22-39]. Наприклад, відомий 

реагент n-диметиламінобензиліденроданін (рис. 1.4), який є продуктом 

конденсації роданіну з альдегідом, широко використовується для 

фотометричного визначення срібла та золота. Однак цей реагент мало 

розчинний. До недоліків n-диметиламінобензиліденроданіну можна віднести 

невисоку вибірковість і нестійкість у сильно кислих середовищах. 
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XH

S
CH

O

S
CHSN

 

Рис. 1.4. Структурна формула n-диметиламінобензиліденроданіну 

Розширення гетероциклу, тобто перехід від п'ятичленного роданіну (І) до 

шестичленного аналога пропіороданіну (ІІ) з подальшим заміщенням оксигену 

в положенні 4 пропіороданіну на сульфур, призводить до утворення тіопропіо-

роданіну (ІІІ) (рис. 1.5). На основі сполуки(ІІІ) синтезовано ряд нових реагентів. 

N
H

S

O

S S

NH

O

S S

NH

S

S

I II III
 

Рис. 1.5. Схема розширення гетероциклу роданіну 
 

Комплекси шестичленних циклів характеризуються вищою стійкістю по 

відношенню до маскуючих речовин, особливо до карбонових кислот [18]. 

Реагенти, отримані азосполученням роданіну та його аналогів з 

сульфоамінофенолами, є ще більш цінними аналітичними реагентами. 

Для азозаміщених роданіну можливі декілька типів таутомерії (рис. 1.6): 

кето-енольна

тіон-тіольна

азо-гідразона

S

NH

S

O

NN
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SH

O
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O
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S
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S
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O
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кето-енольна

тіон-тіольна

азо-гідразона

S

NH

S

O

NN

S

N

SH

O

NN

S

NH
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OH
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Рис. 1.6. Види таутомерії азороданінів 
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Якщо реагент в бензольному кільці містить ОН-групу, то є ще один вид 

таутомерії (рис. 1.7): 

N N

OH

N NH

O

 

Рис. 1.7. Оксиазохінон-гідразонна таутомерія похідних роданіну 

 

Молекули азозаміщених роданіну у водних розчинах переважно існують 

в азодикетоформі. При комплексоутворенні рівновага зміщується в сторону 

енольної форми [17]. 

На відміну від конденсованих сполук роданіну, азосполуки відносно 

добре розчинні і стійкі в сильно кислих середовищах. Ці реагенти перспективні 

не тільки для фотометричного визначення срібла і золота, але також і для 

виявлення паладію, платини, родію, іридію та важких металів (табл. 1.2).  

Таблиця 1.2 

Використання роданінових похідних у спектрофотометричному аналізі 

благородних металів 

Реагент Метал Умови визначення 
Літера-

тура 

1 2 3 4 

Сульфохлорфе-

нолазороданін 

 

Pt(IV) 

3 М HCl, 4 год, λ=500 нм; 

2 М HCl + 2 М H3PO4, аскорбінова кислота, 

4 год, λ=500 нм 

17, 18, 

24, 26, 

27, 33, 

39  

Pd(II) 

5 М H2SO4 + 8 М H3PO4, λ=520 нм; 

1 M HCl, 1–2 год, λ=520 нм; 

4 M (H3PO4, HNO3, H2SO4), 60 хв (t=50 ºC), 

λ=520 нм 

17, 18, 

29, 39 

Ir(IV) 
10 M H2SO4 + 6 M CH3COOH, 60 хв (t=90 ºC), 

λ=510 нм 

17, 18, 

39 

Ru(III), 

Ru(IV) 

2 M HCl + 10 M CH3COOH, 30 хв (t=80 ºC), 

λ=500 нм 

30, 34, 

39 

Rh(III) 
7 M H2SO4(H3PO4) + 6 M CH3COOH, 60 хв 

(t=70 ºC), λ=510 нм 

17, 18, 

29, 31, 

32, 39 
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Продовження таблиці 1.2 

1 2 3 4 

Сульфохлорфе-

нолазороданін 

 

Pt(II) 

3 M HCl + аскорбінова кислота, 20 год 

(t=20 ºC), λ=500 нм; 2 M HCl + 2 M H3PO4 

+ аскорбінова кислота, 4 год (t=20 ºC), 

λ=500 нм 

26, 29, 

33, 39 

Ag(I) 

рН 2–6, λ=480 нм; 

рН 6–10, λ=560 нм; 

1–6 M H2SO4 (H3PO4), 30 хв, λ=500 нм 

17, 18, 

27, 29, 

39 

Au(III) 1 M HCl, 10 хв, λ=530 нм 

17, 18, 

27, 29, 

39 

Сульфобензол-

азофенолазоро-

данін 

Pd(II) pH 1–3, ПАР, 5–10 хв (t=60 ºC),  λ=540 нм 
17, 35, 

36 

Au(III) pH 1–3, ПАР, 5–10 хв (t=50 ºC), λ=540 нм 
17, 35, 

36 

Rh(III) pH 1–3, ПАР, 5–15 хв (t=70–80 ºC), λ=540 нм 
17, 35, 

36 

Ru(III), 

Ru(IV) 
pH 1–3, ПАР, 5–15 хв (t=70–80 ºC), λ=540 нм 

17, 35, 

36, 39 

Сульфохлорфе-

нолазотіопропіо-

роданін (тіродин) 

Pt(II) 7,6 M H3PO4, 1 год, λ=510 нм 29, 33 

Pt(IV) 

7,6 M H3PO4 + аскорбінова кислота, 3–4 год 

(t=20 ºC), λ=510 нм; 

3 М H3PO4 + 5 M CH3COOH + аскорбінова 

кислота, 3–4 год (t=20 ºC), λ=510 нм 

17, 33 

Au(III) 
3 M H3PO4 + 3,5 M CH3COOH, 15–30 хв, 

λ=510 нм 
29 

Ag(I) 
1 M H3PO4 + 10 M CH3COOH, λ=535 нм; 

екстракція при рН=5, λ=550–580 нм 

17, 29, 

37, 38 

Pb(II) pH 2–6, λ=590 нм 24 

Cd(II) рН 4–5,5, 10 хв, λ=520 нм 17, 25 

5-(п-Диметиламі-

нобензиліден)ро-

данін 

Pd(II) форміатний буфер, брідж-35, λ=550 нм 28 

Au(III) форміатний буфер, брідж-35, λ=550 нм 28 

м-Cульфобензол-

азороданін 

Pt(IV) 2 M H3PO4, 15 хв (t=80 ºC), λ=520 нм 34, 39 

Rh(III) 
4 M H3PO4 + 4 M CH3COOH, 20 хв (t=70 ºC), 

λ=520 нм 
34, 39 

Ir(IV) 
4 M H3PO4 + 4 M CH3COOH, 20 хв (t=70 ºC), 

λ=520 нм 
34, 39 

п-Фенолазо-3-

амінороданін 

Hg(I), 

Hg(II) 
15 M H3PO4 або 7–10 М H2SO4, λ=510 нм 17 

Cu(II) 1 M HCl, λ=520 нм 17 
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Продовження таблиці 1.2 

1 2 3 4 

Сульфонітрофе-

нол М 
Pd(II) 

2 M H3PO4 або 2 М H2SO4, 15 хв (t=80 ºC), 

λ=640 нм 
34, 39 

Бензолазорода-

нін 

Au(III) pH 7–9, ПАР, λ=570 нм 
17, 35, 

36 

Hg(I), 

Hg(II) 
рН 7–9, ПАР, λ=570 нм 

17, 35, 

36 

Cu(II) рН 7–9, ПАР, λ=570 нм 
17, 35, 

36 

Re(IV) 2 M NaOH + 0,1 М SnCl2, λ=570 нм 17 

5-(п-Амінобензи-

ліден)-роданін 

 

Pd(II) (1+1) HCl, 2% тритон Х-100, λ=475 нм 30 

Ru(III) 
(1+10) H3PO4, 2% емульгатор ОП, 

λ=500 нм 
30 

Au(III) pH 3–4, 2% емульгатор ОП, λ=510 нм 30 

Ag(I) рН 7, амоній ацетат, 2% твін-80, λ=495 нм 30 

Hg(II) рН 6–7, 2% емульгатор ОП, λ=460 нм 30 

Cu(II) рН 5, 2% емульгатор ОП, λ=540 нм 30 
 

Кольорові реакції благородних металів із цією групою реагентів 

високочутливі (ε=(0,4–1,5)·104), контрастні (Δλ=70–80 нм) і відбуваються у 

сильно кислих середовищах. При виявленні благородних металів не заважає 

надлишок лужних, лужноземельних та кольорових металів [17, 18, 29, 39]. 

Азороданіни у своїх молекулах містять декілька функціонально-аналітичних 

груп, що дає можливість використовувати їх як групові реагенти для 

визначення благородних металів. Значна перевага даної групи реагентів – 

можливість визначати одні платинові метали в присутності інших. Вибірковість 

полягає у відмінностях оптимальних умов визначення: природи і концентрації 

кислоти, температури, швидкості взаємодії. Використовуючи азороданіни 

благородні метали можна визначати не лише у формі хлоридних комплексів, 

але й фосфатних, сульфатних, ацетатних комплексів [39]. 

Ці реагенти знайшли застосування у фотометрії, диференціальній 

фотометрії, сорбційно-фотометричних методах, екстракційно-фотометричних 

методах, проточно-інжекційному аналізі [17, 39]. Створення високочутливих і 

вибіркових реагентів має важливе значення і для розвитку методів 
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хроматографії та електрофорезу. Використання, наприклад, n-нітрозо-

диметиланіліна, азозаміщених роданіна і хромотропової кислоти в якості 

реагентів дозволило проявляти з високою чутливістю електрофоретичні і 

хроматографічні зони платинових елементів при поділі і вивченні їхньої 

поведінки в різних середовищах [18]. Чіткий розподіл зон спостерігається у 

випадку Pd-Ag, Pt-Ag, Pt-Au у вигляді їхніх комплексів з 

сульфохлорфенолазороданіном та іншими реагентами [17]. Хроматографічно 

визначають Cu, Pb, Zn, Fe, Ni, Cd, Hg (органічні форми – метил-, пропіл- і 

фенілртуті і неорганічні форми – Hg+, Hg2+) на тонкому шарі сорбенту (сорбфіл, 

сілуфол) за допомогою сульфохлорфенолазороданіну та п-фенілазо-3-

амінороданіну. Чутливість візуального визначення становить 0,1–0,5 мкг, а для 

Cu – 0,01 мкг елемента в зоні. Можна напівкількісно оцінити вміст кожного із 

вище вказаних елементів важких елементів, так і їхньої суми [17, 39]. 

З використанням азороданінів і азотіопропіороданінів імобілізованих на 

полімерних носіях (поліамідний мікропористий матеріал або поліакрило-

нітрильне волокно, наповнене тонкодисперсним катіонообмінником – КУ-2), в 

статистичних умовах розроблені тест-методи селективного визначення Pt, Pd, 

Au, Ag, Cu та інших металів [17, 40]. Реагенти сорбують із слабокислих 

розчинів. Закріплюються реагенти на поверхні мембрани рівномірно, 

забарвлення зберігаються впродовж декількох тижнів. Твердофазні реагенти 

використовуються у формі дисків. При контакті таких забарвлених дисків з 

розчинами шляхетних і важких металів за певних умов (рН, час, температура) 

розвиваються високочутливі і контрастні кольорові реакції, у випадку 

азороданінів перехід забарвлення від жовто-лимонного до червоного або 

малинового (Ag, Hg, Pd, Pt, Au, Cu та інші елементи), у випадку 

сульфонітрофенолу М – від рожевого через фіолетовий до голубого (Pd). 

Нагрівання водної фази помітно пришвидшує перебіг забарвлених реакцій. 

Однак, використання цього прийому обмежене нестійкістю полімерної матриці 

при підвищенні температури вище за 50 °С. Cкоротити час перебігу реакцій від 
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декількох годин до хвилин можна використовуючи деякі активуючі добавки. 

Для визначення забарвлені диски (0,8–2 см) занурюють у пробу об'ємом 20–

250 мл на 5–60 хв, провівши попередню пробопідготовку (фільтрування, 

підкислення до рН 0–5, введення активуючих добавок, нагрівання), при цьому 

забарвлення диска не змінюється. Забарвлення комплексу на поверхні диска 

стійке більше 1 год. Вміст металу в пробі оцінюють за допомогою кольорової 

шкали порівняння. Інтервал визначуваних вмістів 0,02–10 мкг/мл [39, 40]. 

Сорбційно-спектрофотометричні методи визначення МПГ та інших 

елементів, які базуються на використанні в динамічних умовах сорбції 

визначуваних елементів у вигляді забарвлених комплексів з похідними 

роданіну поряд з високою експресністю і простотою виконання, 

характеризуються низькою межою виявлення (5–10 нг у фазі сорбента). Це 

забезпечується високою ступeню концентрування, коефіцієнт концентрування 

становить 103–105 [41]. У таблиці 1.3 наведено деякі характеристики визначення 

шляхетних металів з використанням органічних реагентів, які є похідними 

роданіну, на стадіях концентрування (відокремлення) і визначення цих металів 

у твердій фазі [39, 41]. 

Таблиця 1.3 

Сорбційно-спектрофотометричні методи визначення шляхетних металів з 

використанням роданінових похідних 

Сорбент Реагент 
Еле-

мент 

Спосіб 

сорбції 

Умови 

визна-

чення  

Сmin, 

мкг/мл 

1 2 3 4 5 6 

Полікапроамідна 

мембрана 

Сульфохлорфе-

нолазороданін 

Pt(II) 1(c), 3(д) 
0,01 М 

HCl 
1∙10-3 

Pt(IV) 1(с), 3(д) 

0,1 M HCl, 

аскорбіно-

ва кислота 

1∙10-3 

Pd(II) 1(с), 3(д) 
1-5 M 

HNO3 
5∙10-4 

Au(III) 1(с), 3(д) 1-3 M HCl 3∙10-3 

Сульфонітро-

фенол М 
Pd(II) 1(с), 3(д) 

1-2 M 

H2SO4 
5∙10-4 
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Продовження таблиці 1.3 

1 2 3 4 5 6 

Полікапроамідна 

мембрана 

Тіродин 

Pt(IV) 1(с), 3(д) 

1–2 М 

H2SO4, 

аскорбіно-

ва кислота 

3∙10-3 

Au(III) 1(с), 3(д) 
1,5–3 М 

HNO3 
3∙10-3 

Ag(I) 1(с), 3(д) 
1,5–2 М 

H3PO4 
1∙10-3 

Хлорфенолазо-

роданін 

Pt(IV) 1(с), 3(д) 

1–2 M HCl, 

аскорбіно-

ва кислота 

5∙10-3 

Au(III) 1(с), 3(д) 1–2 M HCl 3∙10-3 

Поліакрилнітрильне 

волокно КУ-2 

Хлорфенолазо-

роданін 
Ag 2(д) рН=3 5∙10-3 

 

Межа виявлення сорбційно-спектрофотометричними методами у 

порівнянні з традиційними фотометричними з використанням цих же ж 

реагентів знижується на 2–4 порядки перш за все за рахунок сорбційного 

концентрування визначуваного елемента у вигляді забарвленого комплексу на 

поверхні носія [39, 40, 41].  

Для визначення Ag, Au і Pd запропоновані двоканальні проточно-

інжекційні системи в якості реагентів використовували сульфохлорфенолазо-

роданін (Ag, Au) і сульфонітрофенол М (Pd). Дiaпaзон визначуваних вмiстiв Pd 

становить 0,2–2 мг/л, продуктивність системи 30 визначень в год. Для Ag 

дiaпaзон визначуваних вмiстiв 0,3–4,5 мг/л, продуктивність – 180 визначень в 

год. Діапазон визначуваних концентрацій Au становить 2–19 мг/л, 

продуктивність аналізу 90 визначень в год [17, 39].  

Проточно-інжекційний метод визначення паладію з сульфо-

хлорфенолазороданіном при рН 5,0 характеризується продуктивністю 120 

визначень в год. Така висока продуктивність зумовлена високою швидкістю 

взаємодії Pd з сульфохлорфенолазороданіном у слабокислиму середовищі. 

Необхідна селективність методу досягається за допомогою маскуючих речовин. 

Діапазон визначуваних концентрацій Pd 0,045–30 мг/л [39]. 
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Метод безперервного проточного аналізу використовують для 

визначення Ag з сульфохлорфенолазороданіном у присутності неіонногенних 

ПАР (тритон-100 Х). Введення у систему ПАР стабілізує гідродинамічні 

параметри потоку, покращує розчинність реагента, що позитивно впливає на 

відтворюваність результатів, при цьому також покращується селективність 

визначення Ag по відношенню до Pb, Co, Ni, cu, Zn. Визначення проводять в 

0,1 М HNO3, діапазон визначуваних концентрацій Ag – 0,4∙10-5–0,5∙10-5 М [17]. 

 

1.3. Cтaн ioнiв плaтинoвиx мeтaлiв y xлopидниx poзчинax  

Під час проведення аналітичного визначення використовуючи уже відомі 

методики, або розробляючи нову методику важливо знати поведінку вихідних 

речовин, які використовуються в аналізі, у відповідному середовищі. Середовище 

сильно впливає на стан речовини в розчинні. В залежності від властивостей 

середовища у розчинах можуть утворюватися різні іонні форми елемента. Від 

того в якій формі перебуває визначуваний елемент залежить чутливість, відтво-

рюваність і правильність результатів аналізу. Це зумовлено тим, що інтенсивність 

аналітичного сигналу визначається рівноважною концентрацію активної форми 

елемента, який визначають, а не загальною його концентрації в розчині.  

Визначення МПГ різними методами аналізу (фотометричними, 

електрохімічними, люмінесцентними, хроматографічними та іншими) сильно 

залежить від форми існування цих елементів у розчині. Плaтинoвi мeтaли в 

зaлeжнocтi вiд їх кoнцeнтрaцiї в poзчинi, пpиpoди poзчинникa, киcлoтнocтi 

cepeдoвищa, нaявнocтi oкиcникiв aбo вiднoвникiв мoжyть icнyвaти y piзних 

cтyпеняx oкиcнeння, y виглядi piзних кoмплeксiв, пpoдyктiв гiдpoлiзy aбo 

пoлiмepизyвaтиcь. Тoмy знaння пpo cтaн ioнiв МПГ в poзчинax є нeoбxiдними 

пpи poзpoбцi нoвиx мeтoдик їx визнaчeння.  

Пpи poзчинeннi мeтaли плaтинoвoї гpyпи пepeвaжнo пepeвoдять y  

гaлoгeнiднi aцидoкoмплeкcи. Cepeд гaлoгeнiдниx кoмплeкciв xлoриднi кoмплeкcи 

МПГ знaйшли нaйшиpшe викopиcтaння в aнaлiтичнiй xiмiї, ocкiльки бiльшicть 

мeтoдик визнaчeння вмicтy плaтинoїдiв за дoпoмoгoю opганiчниx peaгeнтiв 

бaзyютьcя нa викopиcтaннi, як виxiдниx кoмплeкciв, caмe xлopидниx 

кoмплeкciв плaтинoвиx мeтaлiв. 
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1.3.1 Cтaн ioнiв пaлaдiю(ІІ) y xлopидниx poзчинax 

Для паладію характерні комплекси, в яких він проявляє ступінь 

окиснення +2 або +4. У хлоридних розчинах паладій зазвичай перебуває у 

вигляді хлоридних комплексів в яких проявляє ступінь окиснення +2, а 

хлоридні комплекси Pd(IV) стійкі лише в присутності сильного окисника. Стан 

хлоридних комплексів паладію(II) у розчинах вивчено достатньо детально. Дані 

про ступінчасті та загальні константи стійкості хлоридних комплексів 

паладію(ІІ), які досліджувались потенціометрично або спектрофотометрично 

представлені в табл. 1.4 [42-44].  

Таблиця 1.4  

Cтупінчасті та загальні констант стійкості хлоридних комплексів паладію(II)  

lgK1 lgK2 lgK3 lgK4 lgβ μ t,°C 

4,34 3,54 2,68 1,68 12,24 0,8 20 

4,00 3,45 2,28 1,40 11,12 1,0 25 

4,47 3,29 2,41 1,37 11,54 1,0 25 

  

Комплекс [PdCl4]
2- отримують розчиненням паладію у суміші нітратної і 

хлоридної кислот у присутності надлишку Cl- іонів і хлоридів лужних металів, а 

також спавлянням з окисниками і подальшою обробкою HCl [43]. [PdCl4]
2- у 

кислому і нейтральному середовищі гідролізує утворюючи аквахлоридні 

комплекси, а  в лужному середовищі хлорид-іони заміщуються на гідроксильну 

групу [45].  Процеси акватації і гідролізу для хлоридних комплексів паладію(ІІ) 

проходять значно швидше, ніж для інших платинових металів [42, 44].  

У працях [42-44] автори зазначають, що: “у водних розчинах паладію(ІІ) 

хлориду при рН<1 і концентрації металу у межах 10-6–10-2 M в залежності від 

концентрації Cl- іонів можуть утворюватися плоскі комплекси складу 

[Pd(H2O)nCl4-n]
n-2, де n змінюється від 0 до 3. У розчинах хлоридної кислоти і 

натрій хлориду з концентрацією Cl- іонів 1 М і вище домінує форма [PdCl4]
2-, а 

при концентрації хлорид-іонів у діапазоні 0,1–0,5 M існують комплексні іони 

[PdCl4]
2- і [Pd(H2O)Cl3]

-. При співвідношенні Pd(II):Cl- = 1:1 у розчині домінує 
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катіонний комплекс [Pd(H2O)3Cl]+, а при співвідношенні Pd(II):Cl- = 1:10 – у 

розчині знаходиться суміш комплексів: [Pd(H2O)3Cl]+, [Pd(H2O)2Cl2], 

[Pd(H2O)Cl3]
- і [PdCl4]

2-. 

Для хлоридних комплексів паладію(ІІ) під час ступінчастого утворення не 

характерні будь-які суттєві зміни в структурі комплексів, лише цис-транс 

ізомерія комплексу [Pd(H2O)2Cl2] [43]. 

На електронному спектрі поглинання комплексу [PdCl4]
2- в 1,0 М розчині 

натрій хлориду є декілька максимумів світлопоглинання: при 222 нм (ε=2,82∙104), 

280 нм (ε=1,0∙104), 328 нм (ε=500) і широка смуга при 476 нм (ε=145) [43]. 

 Буслаева Т.М. і Симанова С.А. [42], а також Золотов Ю.А. [44] у своїх працях 

вказують, що під час титрування аквакомплексу [Pd(H2O)4]
2+ хлоридною кислотою 

молекули води поступово заміщуються на Cl- іони у внутрішній координаційній 

сфері утворюючи комплекс [PdCl4]
2- при надлишку HCl (СHCl>4 М), причому 

проміжний комплекс [Pd(H2O)2Cl2] утворюється переважно в цис-формі. 

  Паладій легко переходить під дією постійного струму в хлориднокислі 

розчини, оскільки вільний хлор, який виділяється на аноді, реагує з паладієм і 

сприяє таким чином його розчиненню в результаті чого утворюються аніонні 

комплекси [Pd(H2O)Cl3]
- і [PdCl4]

2-, як вказується у статті [44] і монографії [42]. 

У роботі [45] автори пропонують механізм розчинення солі PdCl2 у водно-

хлоридному середовищі при кімнатній температурі, який описується 

наступними перетвореннями: 

PdCl2 + 2H2O  [Pd(H2O)2Cl2]                        (1.1) 

[Pd(H2O)2Cl2] + Cl-  [Pd(H2O)Cl3]
- + H2O            (1.2) 

[Pd(H2O)Cl3]
- + Cl-  [PdCl4]

2- + H2O                 (1.3) 

[Pd(H2O)Cl3]
- + H2O  [Pd(OH)Cl3]

2- + H3O
+            (1.4) 

[Pd(H2O)Cl2] + 2H2O  Pd(OH)2(тв) + H3O
+ + 2Cl-       (1.5) 

[Pd(H2O)Cl2] + [PdCl4]
2-  [Pd(H2O)Cl3]

-               (1.6) 

Характер і швидкість протікання цих реакцій залежить від концентрації 

натрій хлориду. Якщо зменшити концентрацію Cl- іону від 1 М до 0,2 М, то 

реакція переходить із кінетичної в дифузійну область [45]. 
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 У розчинах з концентрацією паладію у межах 2∙10-3–2∙10-1 М і хлорид-

іонів – 0,2–1,0 М (СH+<1 М) наявні лише мономерні комплекси Pd(II), що 

підтверджено методами кріоскопії і потенціометрії [42, 44]. Були виявлені 

біядерні мостикові комплекси [Pd2Cl6]
2- за допомогою методів рентгено-

структурного аналізу, інфрачервоної спектроскопії, електронної спектроскопії. 

Електронні спектри поглинання  [PdCl4]
2- і [Pd2Cl6]

2- відрізняються [43]. 

Припущення про утворення октаедричних кластерів Pd6Cl12 і Pd6Cl14
2-, які 

володіють антиферомагнітними властивостями, було висунуте під час вивчення 

магнітних властивостей з використанням релеєвського розсіювання світла в 

розчинах з СPd>5∙10-3 М (pH 0, СCl
-=1,1 М) [42, 44].  

Іон Pd2+ проявляє високу схильність до гідролізу [46]. Гідроксид 

паладію(II) розчиняється в хлоридних розчинах утворюючи моно- і поліядерні 

сполуки: при pH<3 утворюються аніонні моноядерні комплекси, при pH>3–4 і 

СNaCl=0,1 М – подіядерні комплекси, а при pH>8 Cl- іони повністю заміщуються. 

При pH 6–9 у розчині існують комплекси [PdОН]+ і [Pd4(ОН)4]
4+. Вмiст 

поліядеpниx кoмплeкciв зрoстaє при збiльшeнi кoнцeнтрaцiї пaлaдiю, а 

вiднoсний вмiст мoнoядеpниx кoмплeксiв змeншyєтьcя [42, 44, 45]. У водних 

розчинах з концентрацією паладію 10-6–10-1 М не виявлено домінування 

біядерних комплексів [43].  

Хлоридні комплекси паладію є кінетично інертні, проте заміщення Cl- 

іона на інші ліганди відбувається значно швидше, ніж у відповідних 

комплексах інших платиноїдів [43].  

 

1.3.2. Cтaн ioнiв плaтини(ІV) y xлopидниx poзчинax 

Платина утворює хлоридні комплекси в яких її ступінь окиснення +2 або +4. 

Платина(ІІ) володіє властивостями акцептора класу “b” і схожа до паладію(ІІ), 

але комплекси Pt(II) інертніші ніж комплекси Pd(II) [43, 44, 47]. У водних розчинах 

однаковою стійкістю характеризуються хлоридні комплекси Pt(II) і Pt(IV), що 

пояснюється близькістю значень стандартних окисно-відновних потенціалів в 

системах [PtCl6]
2-/[PtCl4]

2- (Е0=+0,726 В) і [PtCl4]
2-/Pt (Е0=+0,78 В) [42, 44].  
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Сполуки платини(IV) отримують при розчиненні у суміші хлоридної і 

нітратної кислот. Pt(IV) утворює міцні та кінетично інертні комплекси [42-44]. 

У роботах [42-44] автори вказують, що: “у водних розчинах, які містять 

комплекс [PtCl6]
2- (lgβ=33,9), можуть відбуватися реакції акватації і гідролізу,  в 

результаті утворюються різні за складом комплекси: аквахлоридні [Pt(Н2О)nCl6-n]
2-n 

(n=1; 2),  аквагідроксохлоридні [Pt(Н2О)k(ОН)mCl6-m-k]
k-2 (m=1; 2; k=1; 2), гідроксо-

хлоридні [Pt(ОН)mCl6-m]2- (m=1–6), а також біядерні комплекси [Pt2Cl(ОН)7(Н2О)2]”. 

Реакції акватації, гідролізу і заміщення на аніони для хлоридних комплексів 

Pt(IV) проходять досить повільно. У своїй статті автори Буслаева Т.М. і 

Симанова С.А. [44] зазначають, що в комплексі [PtCl6]
2- заміщення хлорид-іону 

на молекулу води на першій стадії відбувається термодинамічно легше ніж в 

наступних стадіях, проте швидкість акватації на другій стадії є вищою ніж на 

першій. У присутності хлорокомплексів Pt(II) процес акватації і заміщення на 

аніони в розчинах хлоридних комплексів Pt(IV) проходить швидше, а при 

наявності окисників процеси акватації і гідролізу сповільнюються [42, 44]. 

Дані, що стосуються різних форм існування Pt(IV), які отримуються в 

процесі акватації і гідролізу хлоридних комплексів платини(IV) в залежності 

від середовища наведені в таблиці 1.5 [43, 44]. 

Таблиця 1.5 

Форми існування хлоридних, аквахлоридних, гідроксохлоридні 

комплекси Pt(IV) у водних розчинах в залежності від кислотності середовища 

Комплекс Середовище 

[PtCl6]
2- > 3 M HCl 

[PtCl6]
2-, [Pt(Н2О)Cl5]

- 0,1–3,0 M HCl або 0,5 M KCl 

[PtCl6]
2-, [Pt(Н2О)Cl5]

-, [Pt(OH)Cl5]
2- 0,05 M HCl 

[Pt(H2O)Cl5]
-, [Pt(OH)Cl5]

2-, 

[Pt(H2O)2Cl4], [Pt(OH)2Cl4]
2- 

0,01 M HCl 

[Pt(OH)5Cl]2- рН ~ 7–13 

[Pt(OH)6]
2- 0,1 M NaOH 
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У лужному середовищі при рН 10–12 утворюються комплекси складу: 

транс-[Pt(ОН)2Cl4]
2-,  [Pt(ОН)5Cl]2- і [Pt(ОН)4Cl2]

2- [42, 44]. Усі продукти 

гідролізу платини(IV) розчинні у воді, навіть ті, що утворюються при 

кип’ятінні в лужному розчині, що не характерно для інших платинових металів. 

Цю відмінність дуже часто використовують в аналізі для відділення 

платини(IV) від інших платиноїдів (Pd, Ir, Rh, Ru) [42, 43]. 

Для кoмплeкcнoгo іoну [PtCl6]
2- в poзчинi притaмaннi тpи хaрaктерні 

смуги: 262 нм (ε=2,45·104), 353 нм (ε=490) і 453 нм (ε=50). Електронні спектри 

поглинання гідроксохлорокомплексів Pt(IV) характеризуються трьома або 

чотирма смугами світлопоглинання у діапазоні довжин хвиль 200–472 нм 

(ελ=20–2,5·104) [42, 44]. 

У процесі полімеризації іонів платини(IV) в хлоридних розчинах 

утворюються гідроксохлоридні поліядерні сполуки, які руйнуються під дією H+ 

іонів та внаслідок комплексоутворення із Cl- іонами [48]. 

Під час досліджень методом імпульсного фотолізу було виявлено, що в 

процесі фотозбудження комплексів [PtCl6]
2- і [Pt(OH)2Cl4]

2- утворюються 

комплекси Pt(III): [Pt(H2O)2Cl4]
-, [Pt(H2O)(OH)Cl4]

2-. Інтермедіати платини(ІІІ) є 

короткоживучі (зі смугами поглинання у ділянці менше 300 нм і близько 450 нм) 

і довгоживучі складу [PtXnCl4-n]
m, де X – OH- чи H2O; n=1–3 (зі смугою 

поглинання у ділянці 410–420 нм) [44]. 

 

1.3.3. Cтaн ioнiв poдiю(ІІІ) y xлopидниx poзчинax 

У хлоридних розчинах родій проявляє здебільшого ступінь окиснення +3. 

У хлориднокислих і водних розчинах хлорокомплекси родію(III) при кімнатній 

температурі і при нагріванні, а також в залежності від концентрації родію, 

хлорид-іонів, кислотності середовища, умов приготування і зберігання,  

піддаються процесам акватації, гідролізу, полімеризації та ізомеризації, в 

результаті чого утворюються різні за складом аквахлоридні та гідроксоаква-

хлоридні комплекси  [42-44, 49].  
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При розчиненні RhCl3×nH2O у розчинах 6 М хлоридної кислоти 

утворюється спочатку 70% [RhCl6]
3-, а при нагрівання до 110°С протягом 

1 години – 95%, також можуть утворюватись поліядерні форми [43]. 

Комплексний аніон [RhCl6]
3- (lgβ=18,7) вже при CCl

- < 6 M піддається 

процесам акватації [43]. А при рН>2 у вихідних розчинах існує не менше ніж дві 

різні форми родію, причому домінує в розчині комплекс [Rh(H2O)3Cl3]. При 

збільшенні рН середовища збільшується кількість різних форм існування родію, 

що сильно впливає на результати аналізу [49]. 

У таблиці 1.6 наведено форми існування комплексів родію(ІІІ) у розчинах 

хлоридної кислоти при температурі 25 ºС (СRh=5∙10-4 M) [42, 44]. 

Таблиця 1.6 

Форми існування Rh(III) в розчинах хлоридної кислоти 

Комплекс Концентрація HCl, M 

[RhCl6]
3- 6,3–13,0 

[RhCl6]
3-, [Rh(H2O)Cl5]

2- 2,0–6,0 

[Rh(H2O)Cl5]
2-, [Rh(H2O)2Cl4]

- 0,5–2,0 

[Rh(H2O)2Cl4]
- 0,25–0,5 

[Rh(H2O)2Cl4]
-, [Rh(H2O)3Cl3] 0,1–0,25 

[Rh(H2O)3Cl3] 0–0,1 

 

У працях [42-44] кінетику акватації і аніонування комплексів [RhCl6]
3- та 

[RhН2ОCl5]
2- (=4,0 М, НClO4 або HCl) описують рівняннями 1.7 і 1.8,  з яких 

видно, що швидкість акватації і аніонування хлоридних комплексів родію(ІІІ) 

зменшується зі зменшенням хлорид-іонів у внутрішній координаційній сфері: 

         k1 

   [RhCl6]
3- + H2O  [Rh(H2O)Cl5]

2- + Cl-                     (1.7) 

                                                          k2        
                                                              k3 

        [Rh(H2O)Cl5]
2-+ H2O  [Rh(H2O)Cl4]

- + Cl-                 (1.8) 

                                                              k4 

 

де k1=1,1·10-2 хв-1, k2=1,3·10-2 М-1 хв-1 (25 ºС), k3=4,8·10-3 хв-1, k-4=3,84·10-2 М-1 хв-1 

(30 ºС).  
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Аквахлоридні комплекси родію(ІІІ) проявляють кислотні властивості. 

Процес гідролізу починається при рН>2,9. У кислих і нейтральних середовищах 

аквагідроксохлорокомплекси утворюються досить повільно згідно рівняння 1.9, 

а в лужних розчинах хлорид-іон швидко заміщається на ОН-групу і утворюються 

поліядерні гідроксокомплекси, які характеризуються високим ступенем 

полімеризації [43, 44]. 

[RhCl6]
3- + nH2O  [Rh(H2O)n-1(OH)Cl6-n]         (1.9) 

У роботах [42, 44] автори вказують, що полімеризація відбувається не 

лише в лужних розчинах, але і в сильнокислих. Утворення полімерних 

комплексів було підтверджено методами ЯМР спектроскопії і радіальної 

функції:  

2[RhCl6]
3-  [Rh2Cl9]

3- + 3Cl-           (1.10) 

Аквахлорокомплекси родію складу [RhCln(H2O)6-n]
3-n (де 0<n<6) виділені 

хроматографічними методами і досліджені спектрофотометрично (табл. 1.7) [42, 44].  

Таблиця 1.7 

Оптичні характеристики хлоро- та аквахлорокомплексів родію(ІІІ)  

Комплекс max, нм ,  max, нм ,  max, нм 

[RhСl6]
3- 518 110 412 90 250 

[Rh(Н2О)Сl5]
2- 503-507 73 400 70 242 

Цис-[Rh(Н2О)2Сl4]
- 484 99,6 384 78,2 223 

Транс-[Rh(Н2О)2Сl4]
- 492 101 393 113 223 

Фац-[Rh(Н2О)3Сl3]
0 474 68(78,4) 367 99,6(93,5) 223 

Мер-[Rh(Н2О)3Сl3]
0 471 77(85,2) 370 71,6 223 

Цис-[Rh(Н2О)4Сl2]
+ 448 66 349 55 220 

Транс-[Rh(Н2О)4Сl2]
+ 450 76 357 73 220 

[Rh(Н2О)5Сl]2+ 420 − 327 — — 

[Rh(Н2О)6]
3+ 392,396 − 303-311 — — 

— − немає даних 
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В комплексі [Rh(H2O)6]
3+ заміщення молекул води на Cl- іони відбувається 

досить повільно, навіть при 90 °С і 4,0 М (HCl + HClO4) термодинамічна 

рівновага настає через 8–9 тижнів [43]. Проте заміщення молекул води у 

комплексі [Rh(H2O)5Cl]2+ на хлорид-іони у порівнянні з лігандним заміщенням 

у комплексі [Rh(H2O)6]
3+ відбувається значно швидше, що пояснюється транс-

впливом першого Cl- іону у внутрішній координаційній сфері на процес 

відщеплення води [50]. 

Дослідження форм існування іону родію(ІІІ) у розчині HCl проводили 

також методом капілярного електрофорезу і було виявлено існування таких 

комплексів при рН 3,5: [RhCl4(H2O)2]
-, [RhCl3(H2O)3], [RhCl2(H2O)4]

+ [51]. Для 

комплексів [RhCl4(H2O)2]
- і [RhCl3(H2O)3] характерні цис-транс ізомерія [43]. 

 

1.3.4 . Стан ioнiв iридiю(IV) y xлopидниx poзчинax 

Серед різноманітних комплексів іридію варто відмітити хлоридні 

системи. У розчинах хлоридної кислоти і хлоридних водних розчинах іридій 

yтвopює комплекси у яких проявляє ступені окиснення +3 та +4. У водних 

розчинах хлорокомплекси Ir(III) менш стійкі і більш реакційноздатні, ніж 

хлорокомплекси Ir(IV) [42-44, 52].  

Автори праць [42, 43, 52] пропонують схеми реакцій 1.11-1.13 процесу 

відновлення Ir(IV) до Ir(III) у нейтральних, слабокислих і слаболужних водних 

розчинах, які проходять самочинно. У сильно кислому середовищі відбувається 

зворотній процес, окиснення Ir(III) до Ir(IV) [52]. 

2[IrCl6]
2- + 2Cl-    2[IrCl6]

3- + Cl2                (1.11) 

4[IrCl6]
2- + 2Н2О    4[IrCl6]

3- + O2 + 4Н+    (1.12) 

4[IrCl6]
2- + 4OH-    4[IrCl6]

3- + O2 + 2Н2О      (1.13) 

У монографії [42] Золотов Ю.А. пише, що ці реакції є оборотними та не 

супроводжуються змінами у внутрішній координаційній сфері. УФ-випромінювання 

прискорює відновлення [IrCl6]
2-, а наявність  HClO4 та NaClO4 – сповільнює.  

Комплексний іон [IrCl6]
2- у водних розчинах за нормальних умов є 

достатньо стійким (lgβ=31), за кінетичною інертність поступається лише 
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комплексу [OsO6]
2- [42, 43]. У праці [42] вказано, що оскільки реакції акватації 

та гідролізу [IrCl6]
2- протікають досить повільно, а також додатково 

відбуваються окисно-відновні процеси, то це ускладнює отримання надійних 

даних про кінетику реакцій акватації і  гідролізу цього іону.  

Як відмічено у роботах [42-44, 52] в хлоридних розчинах Ir(IV) у 

залежності від концентрації H+ та Cl- іонів, температури і часу витримки 

можуть утворюватись різноманітні за складом гідроксохлоридні та 

аквахлоридні комплекси складу [Ir(OH)nCl6-n]
2- і [Ir(H2O)nCl6-n]

2-n, а також 

димерні комплекси [Ir2O(H2O)2Cl8]
2- або [Ir2O(H2O)3Cl7]

-, та поліядерні сполуки 

складу [IrnOy(H2O)m(OH)zClx]
4n-x-2y-z. Можливе існування гідроксополімерів, в 

яких іридій одночасно перебуває у степені окиснення +3 і +4. Якщо 

концентрація хлоридної кислоти більша ніж 3 М, то в розчині домінує 

комплексний аніон [IrCl6]
2- [43]. У розчинах 1 M HCl домінують комплекси: 

[IrCl6]
2-, [Ir(H2O)Cl5]

- і [IrOHCl5]
2-, при зменшенні кислотності середовища 

частки двох останніх комплексів збільшуються [51]. При рН 2,5–6,5 утворюються 

[IrOHCl5]
2-, [Ir(OH)2Cl4]

2-, [Ir(OH)3Cl3]
2- і [Ir(OH)4Cl2]

2-. При рН 13 виділяють 

IrO2∙2H2O, а при рН>13 Ir(IV) відновлюється до Ir(III) [43]. Можливі форми 

існування Ir(IV) у водних розчинах наведені в табл. 1.8 [42-44, 52]. 

Таблиця 1.8 

Форми існування хлоридних, аквахлоридних, гідроксохлоридних комплексів 

Ir(ІV) у водних розчинах 

Комплекс  Середовище 

[ІrCl6]
2- > 3 M HCl 

[ІrCl6]
2-, [Іr(Н2О)Сl5]

-, [Іr(ОH)2Сl4]
2- 0,1–3,0 M HCl 

[ІrСl6]
2-, [Іr(ОH)2Сl4]

2- 0,01–0,05 M HCl 

 [Іr(ОH)4Сl2]
2- рН ~ 7 

[Іr(Н2О)4Сl2]
2+, [Іr(ОH)4Сl2]

2- рН ~ 7–13 

ІrО2  nH2О pH ~ 13 

Іr(IV) → Іr(III) > 0,1 M NaOH 
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При збільшенні концентрації катіонів лужних та лужноземельних металів 

у розчині швидкість акватації іону [IrCl6]
2- зменшується, оскільки відбувається 

утворення іонних асоціатів з гідратованими катіонами типу M(H2O)m
n+...IrCl6

2-, де 

n=1; 2 [42]. 

У середовищі 1–11 М хлоридної кислоти методами іонної хроматографії і 

електрофорезу на папері були виділені та спектрально досліджені деякі 

комплекси Ir(ІV) (табл. 1.9) [42, 44]. 

Таблиця 1.9 

Спектральні характеристики хлоридних та аквахлоридних комплексів Ir(ІV) 

Комплекс max, нм ·10-3, л∙моль-1∙см-1 

[ІrСl6]
2- 

232 

300 

412-414 

431-438 

459-494 

575-587 

— 

— 

2,48 

2,54 

3,20 

0,46 

[Іr(Н2О)Сl5]
- 

361 

450-460 

0,91 

2,712 

Транс -[Іr(Н2О)2Сl4] 

350 

445 

535 

1,09 

2,90 

1,31 

Цис -[Іr(Н2О)2Сl4] 

390 (плато) 

445 

535 

0,70 

2,79 

1,29 

Мер-[Іr(Н2О)3Сl3]
+ 

375 

512 

1,90 

1,75 

Фац-[Іr(Н2О)3Сl3]
+ 

375 

510 

1,70 

1,40 

— − немає даних 

При дослідженнях методом капілярного електрофорезу стану іридію в 

розчинах хлоридної кислоти при CIr=1,2∙10-3 M було виявлено до п’яти аніонних 

форм, які відповідають комплексам [IrCl6]
2- і [IrCl6-m(OH)m]2- (де m=1–6) [51]. 

Сполуки типу M2[IrCl6] ізоморфні подібним сполукам Pt(IV) і схожі до 

них за властивостями. У водних розбавлених розчинах хлоридні комплекси 

Ir(IV) при тривалому зберіганні або при нагріванні легко гідролізують з 

виділенням нерозчинних продуктів [43]. 
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При анодному розчиненні іридію на його форму існування у хлоридних 

розчинах впливає склад електроліту і значення потенціалу на аноді. Для того щоб 

іридій перейшов у розчин у формі [IrCl6]
2- напруга має бути досить високою [52]. 

 

1.3.5. Cтaн ioнiв pyтeнiю(IV) y xлopидниx poзчинax 

 Хлоридні розчини Ru(IV) одержують при розчиненні відповідних 

синтезованих солей, спіканням металічного рутенію з окиснювальною сумішшю 

і подальшою обробкою HCl, під дією постійного струму в 4–6 М HCl, 

відновленням рутеній(VIII) оксиду хлоридною кислотою, а також окисненням 

сполук із нищими ступенями окиснення [42, 43, 53, 54]. Під час досліджень 

реакцій за участю іонів Ru(IV) дуже часто виникають труднощі, оскільки 

рутеній існує у вигляді різних форм в розчинні, а також легко і швидко може 

переходити із однієї форми існування в іншу. В залежності від концентрації HCl 

і часу витримки розчинів можуть утворюватися хлоридні комплекси рутенію 

різного складу, зі ступенем окиснення металу +3, +4 і +6. Зі збільшенням 

концентрації хлоридної кислоти ступінь окиснення рутенію зменшується. При 

відновленні RuO4 0,5–3,0 М розчином хлоридної кислоти рутеній переходить у 

Ru(VI); >3,0 М HCl – у Ru(IV); >6,0 М HCl – у Ru(III) [43, 54]. Хлоридні комплекси 

рутенію(IV) у хлоридних розчинах піддаються процесам акватації, гідролізу, 

полімеризації і можуть відновлюватись до сполук рутенію(ІІІ) [42, 43, 55].  

Як відмічено у роботі [56] на форму існування Ru(IV) у хлоридних розчинах 

крім кислотності середовища, іонної сили впливають ще процеси “старіння” (рис.1.8): 

            2

6][RuCl  

    4

102 ][ OClRu     2

5])([ ClOHRu  

    2

82 ])[( ClRuOH   )]()([ 24 OHClOHRu   2

42 ])([ ClOHRu  

    2

262 ])()[( OHClRuOH   x

xx OHClOHRu 



1

323 ])()([   

mClRuOH ])[( 42
   0

22242 ])()()[( OHOHClRuOH        

mOHClRuOH ])()[(
2

2222

   2

42222 ])()()[( OHOHClRuOH       

mOHRuOH ])()[(
4

22

   4

62222 ])()()[( OHOHClRuOH     

    гідроксид  

Рис. 1.8. Рівноваги між формами існування Ru(IV) у розчинах HCl 
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  Спектральні характеристики деяких сполук рутенію(IV) наведено в 

таблиці 1.10 [42]. 

Таблиця 1.10 

Спектральні характеристики деяких комплексних сполук рутенію 

Комплекс СHCl, M λmax, нм ελ, л·моль-1·см-1 

[RuCl6]
2- >3 487, 357 5230, 500 

[Ru(OH)Cl5]
2- — 457-458 — 

[Ru(OH)2Cl4]
2- — 252, 360-385, 460-480 1840, 8140, 4500 

[Ru(H2O)(OH)2Cl3]
- — 270, 450 — 

[Ru(H2O)2(OH)2Cl2] — 420-430, 560-565 — 

[Ru2OCl10]
4- 6 370-395, 480 8900, 4500 

[Ru2O2(H2O)2Cl8]
2- 2,3-3,9 255, 390-400, 470-475 16900, 6600, 5100 

[Ru2O2(H2O)nCl8-n]
n-4 0,25-1,0 340-390, 450 2900, 5700 

[Ru2O2(H2O)2Cl6]
2- — 450 5700 

[Ru2O2(H2O)4Cl4] 0,1-0,25 450 5700 

— − відсутні дані  

 

У розчинах хлоридних комплексів рутенію(IV) забарвлення змінюється у 

такій послідовності: червоне → жовте → фіолетове → жовте [54]. 

У розчинах з СHCl<5 M кінцевими продуктами гідролізу комплексу 

[RuCl6]
2- є димерні комплекси [Ru2OCl10]

4- і [Ru2O2Cl8]
4- [53]. Біядерний 

комплекс [Ru2O2Cl4] утворюється в розчині з концентрацією HCl 3 M, який у 

2 М розчині HCl може переходити у мономер – [RuCl6]
2-. Здатність до  

деполімеризації збільшується при вищих концентраціях хлоридної кислоти і 

зменшується при збільшенні концентрації рутенію [54].  

 Золотов Ю.А. у своїй монографії [42] вказує, що під час електрохімічного 

відновлення димерів рутенію(IV) у 0,5–2,0 М розчині HCl відбувається 

утворення сполук із змішаним ступенем окиснення Ru(IV, III). 

У лужних розчинах рутеній(IV) утворює оксид RuO2∙nH2O, який 

нерозчинний у воді [54]. 
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 1.4. Мeтoди визнaчeння плaтинoвиx мeтaлiв 

З літератури відомо багато аналітичних методів визначення МПГ у  

широкому концентраційному діапазоні: вагові, об’ємні, спектрофотометричні, 

вольтамперометричні, спектральні та інші.  Результати визначення цих металів 

(відтворюваність, правильність) різними методами визначаються багатьма 

чинниками, а саме: здатністю вступати в окисно-відновні реакції; формами 

існування платинового металу в розчині; легкістю або кінетичними 

труднощами переходу однієї форми в іншу; присутністю супутніх іонів 

(зокрема платиноїдів) у природних, промислових та інших досліджуваних 

об’єктах, від чого залежить ще й вибірковість їхнього визначення в цих зразках. 

З цих причин у більшості  описаних в літературі методиках для визначення 

платиноїдів в складних об’єктах використовують попереднє концентрування чи 

розділення МПГ від матриці.  

У лабораторіях сучасних підприємств для визначення мікрограмових 

кількостей МПГ у реальних об’єктах з високим вмістом платиноїдів дуже часто 

використовують гравіметричні методи, не зважаючи на їхню довготривалість і 

складність, а інколи й багатостадійністю [42, 43, 57-62]. Ці методи ґрунтуються 

на виділенні МПГ з їхніх сполук при дії неорганічних або органічних 

відновників, або на осадженні малорозчинних сполук [42]. 

Титриметричні методи визначення платинових металів базуються на 

окисно-відновних реакціях, комплексоутворенні, чи осадженні з використанням 

неорганічних або органічних реагентів.  Ці методи часто використовують  для 

стандартизації робочих розчинів МПГ в широких концентраційних межах. У 

титриметричних методах використовують  різні способами фіксації точки 

еквівалентності: візуальний (з індикатором), кулонометричний, амперометричний, 

потенціометричний чи спектрофотометричний [43, 63-73]. Зaзвичaй цi мeтоди 

характеризуються низькою вибірковістю [42, 43]. 

Спектральні методи досить успішно використовують при визначенні: 

низьких і слідових кількостей платинових металів; слідів домішок в очищених 
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платиноїдах; середніх і високих концентрацій МПГ в сплавах чи інших 

матеріалах [43, 47]. 

Атомно-емісійний спектральний аналіз використовують для визначення 

низьких вмістів платинових металів під час аналізу різних природних і 

промислових матеріалів. Однак прямий аналіз МПГ цим методом обмежений 

через перешкоди матричних елементів, які наявні у досліджуваних зразках в 

значно вищих концентраціях ніж платиноїди. Щоб звести до мінімуму 

спектральні і матричні перешкоди атомно-емісійну спектроскопію дуже часто 

поєднують з концентруванням або виділенням платинових металів із 

аналізованих об’єктів [74-80].  

При атомно-абсорбційному визначенні платинових металів як атомізатор 

використовують високотемпературне полум’я або графітову піч [43, 75, 78, 81-

89]. При визначенні малих вмістах платиноїдів у досліджуваних об’єктах дуже 

часто потрібно проводити попереднє концентрування (найчастіше 

використовують екстракцію, сорбцію, пробірну плавку), що дає можливість 

усунути заважаючий вплив сторонніх елементів [75, 78, 83-89].  

При аналізі таких об’єктів, як: мінерали, концентрати, сплави (із середнім чи 

високим вмістом МПГ) використовують рентгенофлуоресцентний аналіз, проте 

важливою умвою є великий набір стандартних зразків [75, 90, 91].  

Люмінесцентні методи визначення Pd, Pt, Rh, Ir та Ru є 

небагаточисельними. Флуориметричний аналіз дозволяє визначати  МПГ у 

концентраційних межах 10-4–10-1 мкг/мл. В якості реагентів використовують 

похідні дипіридилу і фенантроліну, родамінові барвники та інші N-гетероциклічні 

реагенти [42, 43, 92-95]. 

Метод мас-спектрометрії з індуктивно-зв’язаною плазмою (в тому ж числі у 

варіанті ізотопного розведення) для визначення МПГ є досить популярним 

останніми роками завдяки високій чутливості та експресності аналізу. Проте цей 

метод має ряд обмежень (низька мінералізація досліджуваних розчинів (0,2%), а 

також відсутність чи мінімізація вмісту хлоридів у розчині) [80, 96-99]. 
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Для визначення паладію, платини, родію, іридію та рутенію 

використовують різні електрохімічні методи аналізу: вольтамперометричні 

методи, які базуються на  визначені за хвилями відновлення комплексів МПГ на 

ртутному крапаючому електроді або на твердофазових електродах (платиновому, 

графітовому, вугільно-пастовому, скловуглецевому і т.д.), чи на вимірюванні 

каталітичних струмів водню [42, 43, 100-115]; кулонометричні [42, 43, 69, 91, 

116-120]; амперометричні [42, 43, 65-68]; потенціометричні [68, 71, 72]. 

При визначенні платинових металів у геологічних і біологічних об’єктах, 

деяких продуктах металургійного виробництва використовують радіоактиваційні, 

зокрема нейтронно-активаційний аналіз, та хроматографічні методи аналізу, які 

характеризуються низькою чутливістю [42, 43, 121-128]. Проте існують 

обмеження у використанні цих методів через високу вартість обладнання. 

Для визначення мікрокількостей платинових металів використовуються 

також  кінетичні каталітичні методи аналізу. Число методик для визначення 

платиноїдів різне: найбільше – для осмію і рутенію, трохи менше – іридію, не 

дуже багато – для родію і паладію, і найменше – для платини. Завдяки 

можливості легко змінювати ступінь окиснення, одночасного існування у 

розчинах декількох комплексних форм і виступати у ролі каталізаторів під час 

різних хімічних процесів: гідрування і дегідрування, полімеризації та 

ізомеризації, окиснення і відновлення неорганічних чи органічних речовин 

платинові метали займають особливе місце у кінетичних каталітичних методах. 

Межа виявлення є досить низькою (може становити n∙10-8 мкг/мл) [42, 43, 129-

140].  

Спектрофотометричні методи аналізу в аналітичній хімії МПГ 

продовжують займати провідне місце в багатьох лабораторіях (особливо в 

країнах, які розвиваються) під час контролю різних об’єктів. До переваг 

спектрофотометричних методів слід віднести: доступність, простоту, 

експресність, широкий інтервал визначуваних вмістів, можливість 

автоматизації аналізу, а також їх можна легко пристосувати до масових 

аналізів. До основних недоліків цих методів можна віднести низьку 
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селективність, що не дає можливості визначити одні платиноїди в присутності 

інших у досліджуваних об’єктах, яку можна покращити правильним вибором 

реагента або використовуючи маскуючі агенти [42, 43, 141-233]. 

Реагенти для фотометричного визначення платинових металів є 

багаточисельними і поділяються на органічні і неорганічні. Органічні реагенти 

використовуються значно частіше і вони належать до різних класів сполук: 

гетерециклічних з донорними атомами сульфуру, нітрогену та оксигену, 

нітроазосполук, тіазолілазосполук, піридилсполук, оксимів, похідних 

семікарбазону, нафтолових похідних, тіороданінів, азороданінів, 

меркаптосполуки, нітрозохінолінів, аліфатичних амінів, гідразонів та інших з 

функціональними групами (−OH, =N−OH, −N=N−, −NH2, =NH, N, =S, −SH, 

−S−C(O)−, −SO3H, −COOH) (табл. А.1-А.5). Спектрофотометричні методи 

визначення платиноїдів характеризуються різною чутливістю (ελ~103-

105 лмоль-1см-1) в залежності від вибору реагента. Детальніше характеристики 

деяких фотометричних методик визначення паладію, платини, родію, рутенію 

та іридію наведено в табл. А.1-А.5 (Додаток А) [42, 43, 141-233]. 
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ВИСНОВКИ З ОГЛЯДУ ЛІТЕРАТУРИ 

Зрoбивши аналіз літературних даних, можна сказати, щo азoлідoни цікаві 

opганiчнi cпoлyки, якi xapaктepизyютьcя шиpoким cпeктpoм бioлoгiчнoї дiї, в 

peзyльтaтi чoгo вeдyтьcя poзpoбки eфeктивниx лiкapcькиx зacoбiв. Отже, 

актуальним завданням залишається ствoрення нових аналітичних фoрм на 

oснoві перспективних oрганічних реагентів азoлідоновoгo ряду. Ρoданін та йoгo 

похідні найширше себе прoявили в реакціях кoмплексоутвoрення з іoнами 

благoрoдних і важких металів. Оснoвний метoд  дoслідження систем такoгo 

типу був спектрoфoтометричний – як простий, доступний та надійний. Такі 

реакції характеризуються високим значення молярного коефіцієнта 

світлопоглинання утворених продуктів взаємодії. Таким чином, аналіз 

літературних джерел дав підставу сподіватися на аналогічний аналітичний 

ефект між іонами платиноїдів та азолідоновими похідними (4-[2-(3-метил- 

5-оксо-1-феніл-1,5-дигідро-4Н-піразол-4-іліден)-гідразино]-бензинсульфонатом 

натрію, 5-гідроксиіміно-4-іміно-1,3-тіазолідин-2-оном, 4-[N'-(4-іміно-2-оксо-

тіазолідин-5-іліден)-гідразино]-бензенсульфокислотою), з подальшим спектро-

фотометричним визначенням як металів, так і азолідонів. 

Ροзрοбка метοдик визначення платинοїдів вимагає від експериментатοра 

знання прο їх фοрми існування у рοзчинах, інертність та лабільність ацидο- 

аквагідрοксο-, аквагідрοксοгалοгенідних- та інших кοмплексів стοсοвнο 

реагенту. Ці знання неοбхідні для визначення οптимальних умοв абο 

максимальнοгο вихοду кοмплексу.  

Β зaлeжнoстi вiд різних фактοрів (cпοcοбy пepeвeдeння плaтинοїдiв y 

хлοриднi pοзчини, киcлοтнοcтi cepeдοвищa, кοнцeнтpaцiї МПГ, Cl- іοнів в 

οдержанοму рοзчині, часу і умοв зберігання) iοни мeтaлiв плaтинοвοї грyпи 

мοжyть пepeбyвaти у вигляді xлοpидниx, aквaгiдpοкcο- та aквaгідpοксο-

xлopидниx кοмплeкciв. Дοмінуючими кοмплексами платинοїдів у xлοpидниx 

pοзчинax в киcлoмy cepeдοвищi є: [ΡdCl4]
2-, [ΡtCl6]

2-, [RhCl6]
3-, [IrCl6]

2, [RuCl6]
2-. 
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Цi xлοpиднi кοмплeкcи плaтинοвиx мeтaлiв ([PdCl4]
2- найбільш лабільний) 

xapaктepизyютьcя значнοю кiнетичнοю iнeртнiстю.   

Cepeд фiзикο-xiмiчниx мeтοдiв aнaлiзy плaтинοвиx мeтaлiв, 

cпeктpοфοтοмeтpичнi мeтοди зaлишaютьcя нaйбiльш пoшиpeнiшими для 

їxньοгο визнaчeння y piзниx οб’єктax завдяки їxнiй дοcтyпнοcтi, пpοcтοтi, 

eкспpecнοcтi тa yнiвepcaльнοcтi. Aлe пο чутливοсті і вибіркοвісті вοни не 

вирізняються, а дуже частο і пοступаються таким метοдам аналізу, як: атοмнο-

емісійні, атοмнο-абсοрбційні, мас-спектрометричні, люмінесцентні, 

радіοактиваційні, хроматοграфічні, кінетичні, вοльтамперοметричні (за КСВ), 

проте застосування більшοсті з цих методів інкοли є οбмежене через 

викοристання дοрοгο οбладнання абο дοвгοтривалість аналізу. Спектральні 

метοди мають також ряд недοліків, і дуже частο пοтребують відοкремлення 

матриці. 

Слід відзначити, що актуальною є проблема розробки нових, доступних 

та простих методик визначення нових азолідонових похідних або за власним 

поглинанням, або за їх реакцією з іонами платинових металів. 

Спектрофотометричний метод контролю концентрації азолідонів, який окрім 

простоти, характеризується безінерційністю та адитивністю, може стати в 

нагоді при дослідженнях нових біологічно активних реагентів в суміжних 

наукових галузях: споріднених хімічних, сільськогосподарських, медицині, 

ветеринарії. В цьому сенсі проведення динамічних досліджень в часі вигідно 

вирізняє спектрофотометрію перед хроматографічними та фізичними методами.  
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РОЗДІЛ 2  

ПPИГOТУBAННЯ TA CTAНДAPTИЗAЦIЯ POЗЧИНIB. CИHTEЗ 

РЕАГЕНТІВ. ОБЛАДНАННЯ. BCTAHOBЛEННЯ OПTИMAЛЬНИX 

УMOB CПEKTPOФOTOMETPИЧHOГO BИЗHAЧEHНЯ  

 

2.1. Peaгeнти 

Вoднi poзчини, якi викopиcтoвyвaли y poбoтi, гoтyвaли нa диcтильованій воді. 

Робочі розчини нітратної, хлоридної, ацетатної, сульфатної, фосфатної 

кислот готували розведенням відповідних концентрованих кислот кваліфікації 

“хч”. Рoзчини NaOH гoтyвaли розчиненням тoчнoї нaвaжки реактиву 

квaлiфiкaцiї “хч” у дистильoвaній вoдi. 

Розчини солей натрій хлориду, натрій нітрату, натрій перхлорату, натрій 

ацетату, натрій сульфату, натрій тетраборату, натрій оксалату, натрій фториду, 

натрій тартрату, натрій цитрату, натрій силікату, натрій саліцилату, натрієву 

сіль етилендіамінтетраоцтової кислоти, натрій фосфату, гідраргірум(ІІ) нітрату, 

кальцій хлориду, барій хлориду готували з відповідних реактивів кваліфікації 

“хч”. Розчини Mg(II), Al(III), Zn(II), Cu(II), Ni(II), Co(ІІ), Pb(II), Cd(II), Fe(III), Sn(II), 

Ce(ІV), Ga(III), Tb(III), Yb(III), Gd(III), Ho(III), Ag(I), Au(III) готували розчиненням 

точної наважки металу (99,98 %) в хлоридній або нітратній кислоті чи їх суміші. 

Робочі розчини металів готували розведенням аліквоти відповідних 

вихідних розчинів у дистильованій воді та забезпечували кисле середовище у 

цих розчинах за допомогою HCl або HNO3. 

Для забезпечення сталої іонної сили розчину та кислотності середовища 

використовували 2,0 М розчин NaCl, ацетатний буферний розчин з pH=5,0, 

який готували використовуючи розчини СН3СООН та СН3СООNa, 0,1 М 

розчин натрій тетраборату, а також універсальну буферну суміш (УБС) [234]. 

 

2.1.1. Пpигoтyвання тa cтaндapтизaцiя poзчинiв плaтинoвиx мeтaлiв 

Poзчини пaлaдiю(IІ) 

Cтaндapтнi хлopиднi poзчини пaлaдiю(ІІ) гoтyвaли poзчиненням тoчнoї 

нaвaжки мeтaлiчнoгo паладію (99,999%) у cyмiшi кoнцeнтpoваниx HCl та HNO3 
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квaлiфiкaцiї “хч” у спiввiднoшeннi 3:1 пpи нaгpiваннi нa пiщaнiй бaнi. Для того, 

щоб перевести переводили Pd(II) у хлоридну форму поступово випаровували 

одержаний розчин до утворення вологих кристалів оранжево-коричневого 

кольору, пізніше додавали концентровану хлоридну кислоту та нагрівали до 

припинення виділення оксидів нітрогену [235]. Отримані кристали розчиняли в 

25,0 мл концентрованої HCl і кількісно переносили в мірну колбу ємністю 

100,0 мл. Концентрація хлоридної кислоти у кінцевому розчині паладію(ІІ) 

становила 3 М. 

Робочі розчини паладію(ІІ) готували розведенням точної аліквоти 

вихідного розчину в 1 М хлоридній кислоті. 

Форму існування паладію в одержаному розчині підтверджено 

порівнянням спектра поглинання (рис. 2.1) одержаного розчину з описаним в 

літературі [100]. Встановлено, що домінуючою формою існування паладію в 

одержаному розчині є іон [PdCl4]
2-. 
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Рис. 2.1. Спектр поглинання хлоридного розчину паладію(II), 

СPd(II)=9,0·10-3 М, СHCl=1,0 М. 

 

Розчини платини(IV) 

Вихідні стандартні хлоридні розчини платини(IV), готували розчиненням 

точної наважки металічної платини у суміші концентрованих HCl та HNO3 

кваліфікації “х.ч.” у співвідношенні 3:1 при нагріванні на піщаній бані. Для 
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того, щоб перевести Pt(IV) у хлоридну форму поступово випаровували 

отриманий розчин до утворення вологих кристалів. Пізніше додавали 

концентровану хлоридну кислоту та нагрівали до припинення виділення 

оксидів нітрогену (з утвореного PtCl4·NOCl) [235]. Одержані кристали 

розчиняли в 25,0 мл концентрованої хлоридної кислоти та кількісно переносили 

в мірну колбу ємністю 100,0 мл. Концентрація хлоридної кислоти у кінцевому 

розчині платини(IV) становила 3 М. 

Робочі розчини платини(IV) готували розведенням точної аліквоти 

вихідного розчину в 1 М HCl. 

Ідентифікацію розчинів Pt(IV) проводили спектрофотометрично, 

порівнюючи спектр поглинання отриманого розчину (рис. 2.2) із спектром 

наведеним в літературі [100], що вказує на те, що платина в одержаному 

розчині перебуває у вигляді іону [PtCl6]
2-. 

 
Рис. 2.2. Спектр поглинання хлоридного розчину платини(IV), 

СPt(IV)=1,3·10-3 М, CHCl=1,0 М. 

 

Розчини родію(ІІІ) 

Вихідні стандартні хлоридні розчини родію(III) готували спіканням 

металічного родію (99,99%) масою 0,02-0,04 г у корундовому тиглі із сумішшю 

0,2 г NaNO3, 0,6 г NaOH і 0,1 г Ba2O2. Сплавляли у муфельній печі при 

температурі 700 К протягом 45-60 хв. Після охолодження тигель поміщали у 

термостійку склянку, щоб уникнути втрат під час розчинення. Одержаний плав 
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розчиняли у 50,0 мл 3 М HCl. Термостійку склянку з розчином ставили на 

піщану баню і кип’ятили до моменту утворення червоно-рожевого забарвлення 

(30-45 хв). Пізніше цей розчин охолоджували і розводили дистильованою 

водою, щоб зменшити кислотність середовища і краплями додавали гарячу 

сульфатну кислоту (1:4) до моменту поки не припиняв утворюватись осад  

барій сульфату. Впродовж 20 хвилин розчин витримували і пізніше 

фільтрували використовуючи паперовий фільтр з синьою стрічкою. Осад тричі 

промивали дистильованою водою порціями по 10 мл. Отриманий фільтрат 

переносили у мірну колбу місткістю 250,0 мл і доводили об’єм до мітки 

розчином 3 М HCl [100].  

Ідентифікацію одержаного хлоридного розчину родію (рис. 2.3) 

проводили спектрофотометрично. Отриманий спектр узгоджуються із 

літературними даними  [236] та підтверджує існування родію в одержаному 

розчині у вигляді комплексного іону [RhCl6]
3-. 

 
Рис. 2.3 Спектр поглинання хлоридного розчину родію(ІІІ), 

СRh(III)=5,0·10-3 М, CHCl=1,0 М. 

 

Використовуючи титриметричний метод Сирокомського та Прошенкової, 

який ґрунтується на окисненні Rh(III) до Rh(V) натрій бісмутатом у 

сульфатнокислих розчинах, проводили стандартизацію одержаного розчину 

родію, оскільки під час спікання можливі втрати за рахунок співосадження 

іонів Rh(III) на BaSO4 [64]. Для цього до аліквотної частини (15,0 мл) 

отриманого розчину родію(ІІІ) додавали 45 мл сульфатної кислоти і нагрівали 
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до утворення парів ангідриду H2SO4. Пізніше у колбу місткістю 100,0 мл 

переносили охолоджений розчин і доводили до мітки дистильованою водою. 

Відбирали аліквотну частину сульфатнокислого розчину (15,0 мл), додавали до 

нього натрій бісмутат (1 г NaBiO3 на 1-12 мг Rh(ІІІ)) і залишали у темному 

місці на 2-3 години. Залишок NaBiO3, який не прореагував, відфільтровували і 

промивали декількома порціями сульфатної кислоти (1:10). Забарвлений у 

синьо-фіолетовий колір фільтрат титрували 0,005 н розчином солі Мора до 

значного послаблення забарвлення розчину, після чого додавали 2-3 краплі 

фенілантранілової кислоти і чекали 1-2 хв. Розчин забарвлювався у малиново-

вишневий колір. Продовжували титрувати до зміни забарвлення розчину на 

солом’яно-зелений колір. Розраховували вміст Rh(III) у розчині [64]. 

Poзчини poдію(ІІІ), які використовували у роботі гoтyвaли розвeдeнням 

aлiквoти вихіднoгo poзчинy 1 М HCl. 

 

Розчини іридію(IV) 

Вихідні стандартні хлоридні розчини іридію(IV) готували спіканням 

точної наважки металічного іридію (99,99%) масою 0,02-0,04 г з 0,2 г NaNO3, 

0,6 г NaOH і 0,1 г Ba2O2. Сплавляли у муфельній печі при температурі 950 К 

впродовж 45-60 хв. Одержаний плав охолодили, помістили тигель у 

термостійку склянку, щоб уникнути втрат під час розчинення. Розчиняли плав у 

50,0 мл 3 М HCl. Термостійку склянку з розчином ставили на піщану баню і 

кип’ятили до моменту утворення червоно-рожевого забарвлення впродовж  

30-45 хв. Пізніше цей розчин охолоджували і розводили дистильованою водою, 

щоб зменшити кислотність середовища і краплями додавали гарячу сульфатну 

кислоту (1:4) до моменту поки не припиняв утворюватись осад барій сульфату. 

Впродовж 20 хвилин розчин витримували і пізніше фільтрували використовуючи 

паперовий фільтр з синьою стрічкою. Осад промивали тричі дистильованою 

водою порціями по 10 мл. Отриманий фільтрат переносили у мірну колбу 

місткістю 250,0 мл і доводили об’єм до мітки розчином 3 М HCl [100].   

Форму існування Ir(IV) в розчині встановлювали спектрофотометрично 

порівнюючи спектри поглинання отриманого розчину (рис. 2.4) із наведеними в 

літературі [118]. Домінуючою формою іридію за цих умов є [IrCl6]
2-. 



46 

 

 
Рис. 2.4 Спектр поглинання хлоридного розчину іридію(IV), 

СIr(IV)=5,9·10-3 М, CHCl=1,0  М. 

 

 У зв’язку із можливими втратами іридію при спіканні проводили 

стандартизацію його розчину йодометричним титруванням [43] згідно реакцій:  

    2Ir4+ + 2I-(надлишок) → 2Ir3+ + I2   (2.1) 

           I2 + 2S2O3
2- → 2I- + S4O6

2-             (2.2) 

Робочі розчини іридію(IV) готували розведенням відповідної аліквоти 

вихідного розчину в 1 М HCl. 

 

Розчини рутенію(IV) 

Вихідні стандартні хлоридні розчини рутенію(IV) готували спіканням 

металічного рутенію (99,99%) масою 0,02-0,04 г з 0,6 г NaOH і 0,2 г NaNO3 в 

корундовому тиглі у муфельній печі при 900 К (45-60 хв). Охолоджений тигель 

з плавом поміщали у термостійку склянку, щоб уникнути втрат при розчиненні 

плаву. Розчиняли плав у 50 мл 3 М HCl. Термостійку склянку ставили на 

піщану баню і кип’ятили розчин до моменту утворення оранжево-коричневого 

кольору (30-45 хв). Одержаний розчин охолоджували і фільтрували 

використовуючи паперовий фільтр з синьо стрічкою, далі пepeнoсили в мipнy 

кoлбy ємнicтю 250,0 мл і  дoвoдили oб’єм дo мiтки poзчинoм 3 М НCl. 

Спектри поглинання отриманих хлоридних розчинів рутенію (рис. 2.5) є 

ідентичними до представлених у роботі [100], що вказує на існування в цих 

розчинах іонів Ru(IV). 
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Рис. 2.5. Спектри поглинання хлоридного розчину рутенію(IV), 

СRu(IV)=2,7·10-4 М, СHCl=1,0 М. 

 

Додатково стандартизували вихідний розчин рутенію йодометричним 

методом [43], оскільки під час спікання можливі втрати рутенію через 

утворення леткого оксиду RuO4:  

    2Ru4+ + 2I-(надлишок) → 2Ru3+ + I2   (2.3) 

    I2 + 2S2O3
2- → 2I- + S4O6

2-     (2.4) 

Через суперечливі дані, які представлені в літературі щодо  форм 

існування рутенію у хлоридних розчинах додатково провели стандартизацію  

розчину на сумарний вміст рутенію(III, IV) фотометричним методом  за 

допомогою  1,10-фенантроліну [43]. За цією методикою  всі форми рутенію 

відновлюють за допомогою гідроксиламіну до Ru(IІ), а далі додають  

1,10-фенантролін і фотометрично визначення вмісту рутенію при 448 нм 

способом градуювального графіка [100]. 

 Під час сплавляння не було втрат рутенію за рахунок леткості RuO4 і при 

розчиненні плаву в 3 М HCl весь рутеній перейшов в Ru(IV). 

 Робочі розчини рутенію готували розведенням аліквоти вихідних 

розчинів 1,0 М HCl.  

 

2.1.2. Синтез азолідонів, приготування та стандартизація їхніх розчинів 

Синтез ПГБС проводять згідно методики: у хімічному стакані ємкістю 

50 мл розчиняють 2,5 г сульфанілової кислоти в 6 мл 2 М розчину NaOH. До 
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отриманого розчину додають 1 г нітриту натрію розчиненого в 12 мл води. 

Отриману суміш охолоджують за допомогою бані з льодом і приливають до неї 

при перемішуванні 6 мл 2 М HCl. Отриманий розчин при перемішуванні та 

охолодженні прикапують до розчину 2,5 г 5-метил-2-феніл-2,4-дигідропіразол-

3-ону, 10 г натрій ацетату в 20 мл етанолу. Пeрeмiшyють yпрoдoвж 2 годин. 

Осад, що утворився відфільтровують, промивають водою та перекристалізовують 

із суміші спирт-диметилформамід. Вихід 79%. Температура плавлення – 

 210-212°С. 

Спектр ЯМР 1H (400 MГц, ДMСO-d6), δ м.д.: 2,30 с (1H, CH3), 7,21 т (J=4 Гц, 

1H, C6H5), 7,45 т (J=4 Гц, 2H, C6H5), 7,55 д (J=8 Гц, 2H, C6H4), 7,67 д (J=8 Гц, 2H, 

C6H4), 7,92 д (J=4 Гц, 2H, C6H5), 13,29 с (1H, NH) ( рис. 2.6). 

 

Рис. 2.6. Спектр ЯМР 1H ПГБС 

 

ГІТО синтезують наступним чином: 5,8 г (0,05 моль) 4-імінотіазолідин- 

2-ону вносять у 10% HCl, охолоджують до 0°С і до суспензії краплями при 

помішуванні і охолодженні протягом 3 год, додають розчин 10,5 г натрій 

нітриту у 20 мл води. Суміш залишають на 12 год при кiмнaтнiй тeмпeрaтyрi. 

Осад вiдфiльтрoвyють, пpoмивaють вoдoю, ацетoнoм і сушать при 60°С. Вихід 

5,1 г (70%). Температура плавлення – 198-200°С. 
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Спектр ЯМР 1H (400 MГц, ДМСО-d6), δ м.д.: 8,98 с (1H, NH), 9,34 с (1H, 

NH), 13,10 с (1H, ОH) (рис. 2.7). 

 

Рис. 2.7. Спектр ЯМР 1H ГІТО 

 
Синтез ІТГБК проводять за наступною методикою: 0,01 моль 

відповідного аміну розчиняють в 3 мл концентрованої сульфатної кислоти, 

добавляють 5 мл води, і при охолоджені діазотують 0,72 г натрію нітриту 

розчиненого в 3 мл води. В розчин солі діазонію протягом 30 хв при 

постійному помішуванні і охолоджені добавляють розчин приготовлений з 

розчину 0,01 моль 4-імінотіазолдону-2 у 80 мл ацетатної кислоти та 4 г ацетату 

натрію. Сyмiш зaлишaють нa 12-18 гoдин, a пізніше доливають 200-300 мл 

води. Осад відфільтровують, промивають водою, і сушать при 60°С [237, 238]. 

Cxeмa cинтeзy ІТГБК прeдстaвлeнa на рис. 2.8. 
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Рис. 2.8. Схема синтезу ІТГБК 
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Спектр ЯМР 1H (400 MГц, ДМСO-d6), δ м.д.: 7,40 д (J=6,4 Гц, 2H, C6H4), 

7,51 д (J=6,4 Гц, 2H, C6H4), 8,95 с (H, NH), 9,18 с (H, NH), 10,42 с (H, NH) 

Чистоту реагентів перевіряли хроматографічно з мас-спектрометричною 

детекцією. 

Вихідні стандартні розчини з концентрацією 4,0·10-3 М ПГБС та  

1,0·10-3 М ІТГБК готували розчиненням точної наважки очищених реактивів у 

дистильованій воді. Вихідні розчини ГІТО з концентрацією 8,0·10-3 М готували 

розчиненням точної наважки очищеного реактиву у 96%-ному етиловому 

спирті. 

Розчини азолідонів (ІТГБК, ГІТО і ПГБС), якi використовували у роботі 

гoтyвaли розведенням відповідних об’ємів алiквoт, які відбирали із стaндaртниx 

poзчинiв цих реагентів, у дистильoвaнiй вoдi. 

 

2.2. Обладнання 

Вимірювання світлопоглинання проводили на спектрофотометрі ULAB-

108UV у кварцових кюветах з товщиною поглинаючого шару 1,0 см (Україна) 

та фотоколориметрі КФК-3 в кюветах з l=5,0 см. 

Сучасні спектрофотометри здебільшого комплектують пристроями 

зв’язку з персональними комп’ютерами через порт USB [239]. Приєднання 

приладу до обчислювальної машини дає змогу вирішити два важливі завдання – 

оперативно передавати в комп’ютер результати вимірювань для їхнього 

подальшого математичного опрацювання та можливість дистанційного 

програмного контролю над процесом вимірювання. Функціональні можливості 

спектрофотометрів, які реалізують у “ручному” режимі через пульт керування 

та програмному через комп’ютер, здебільшого є однаковими. Однак існує низка 

завдань, які можна реалізувати лише з комп’ютерним керуванням. До таких 

завдань належить автоматичне сканування електронного спектра поглинання, 

тобто вимірювання серії значень оптичної густини в заданому діапазоні довжин 

хвиль електромагнітного випромінювання.  
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У спектрофотометра загального призначення, наприклад ULAB-108UV, 

нема функції автоматичного сканування спектра. “Додаткова” функція 

сканування спектра реалізується програмно. З цією метою було вивчено 

інтерфейс керування спектрофотометром ULAB-108UV через порт USB та 

розроблено програмне забезпечення для автоматичного сканування 

електронного спектра поглинання у співпраці з доцентом кафедри аналітичної 

хімії, к.х.н. Пацаєм І.О [240]. 

Принцип роботи спектрофотометра ґрунтується на тому, що структурно-

вимірювальна підсистема спектрофотометра складається з фотодетектора, що 

під’єднаний до 8-ми послідовно з’єднаних підсилювачів сигналу вихід кожного 

з яких під’єднано до входу мультиплексора, що в свою чергу під’єднаний до 

аналогово-цифрового перетворювача (АЦП), який генерує цифровий сигнал з 

результатом вимірювання. Даний цифровий сигнал обробляється за допомогою 

вбудованого спеціалізованого комп’ютера у самому спектрофотометрі. 

Опрацьований сигнал в подальшому відображається на приладі або за 

допомогою спеціалізованого протоколу обміну даними передається комп’ютеру 

по інтерфейсу USB і потім відображається програмою M.WaveBasic. 

Визначення оптичної густини розчину реалізовано за таким алгоритмом: 

1) вимірювання “темнового” сигналу з усіх 8-ми каналів підсилення 

(детектор закритий шторкою і не зазнає опромінення); 

2) вибір довжини хвилі випромінювання; 

3) встановлення кювети з розчином порівняння; 

4.1) вибір восьмого (найчутливішого) каналу підсилення та одержання 

оцифрованого аналогового максимальнопідсиленого сигналу з АЦП. Якщо 

значення цифрового сигналу знаходиться в межах робочого діапазону 16-ти 

розрядного АЦП (менше 216-1), то перехід до п. 5; 

4.2) вибір сьомого каналу підсилення та оцифрування одержаного 

аналогового сигналу за допомогою АЦП. Якщо значення цифрового сигналу 

знаходиться в межах робочого діапазону АЦП, то перехід до п. 5; 

4.3 - 4.8) аналогічно до п. 4.2 з послідовним зменшенням рівня підсилення; 
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5) встановлення кювети з досліджуваним розчином; 

6) вимірювання та оцифровування сигналу за допомогою АЦП; 

7) розрахунок оптичної густини за формулою 

d

d0

II

II
lgA




 ,                            (2.1) 

де І0 – сигнал для розчину порівняння, 

І – сигнал для досліджуваного розчину, 

Іd – значення "темнового" сигналу; 

8) виведення розрахованого значення оптичної густини на екран приладу 

чи в ПК. 

Пункти 3 і 5 виконуються у “ручному” режимі – механічним зміщенням 

кюветотримача приладу. Отже, для автоматичного сканування спектра 

необхідно спершу виміряти масив значень І0, а потім – І, для вибраного 

діапазону довжин хвиль випромінювання (λ). Оскільки чутливість детектора 

суттєво залежить від довжини хвилі, то на кожному етапі вимірювання І0 

необхідно вибирати оптимальний канал підсилення сигналу, на якому потім 

вимірюють значення І. З урахуванням цього розроблено алгоритм програмного 

керування спектрофотометром для автоматичного сканування спектра: 

1) встановлення кювети з розчином порівняння; 

2) вимірювання “темнового” сигналу з усіх восьми каналів підсилення; 

3) вибір довжини хвилі випромінювання; 

4) вибір оптимального каналу підсилення та оцінка сигналу (І0) після 

оцифровування;  

5) встановлення кювети з досліджуваним розчином; 

6) вибір довжини хвилі випромінювання; 

7) встановлення оптимального каналу підсилення, визначеного в п.4, та 

вимірювання значення сигналу з АЦП (І); 

пункти 6 і 7 виконують для всіх значень λ згідно з вибраним діапазоном та 

кроком сканування; 

8) розрахунок масиву значень оптичної густини за формулою (2.1); 

9) виведення спектра (графік залежності А від λ). 
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Пункти 3 і 4 виконують для всіх значень λ згідно з вибраним діапазоном та 

кроком сканування. 

Алгоритм реалізовано в комп’ютерній програмі "ULAB-108UV Scan" 

мовою Visual Basic 5 (рис. 2.9). 

 

Рис. 2.9. Головне вікно програми "ULAB-108UV Scan". 

 

У програмі закладено можливість сканування спектра з кроком за 

довжиною хвилі 1, 2 чи 10 нм. Робочий діапазон випромінювання (190–

1100 нм) спектрофотометра ULAB-108UV охоплює ближню УФ, видиму та ІЧ 

ділянки. Вимірювання оптичної густини в діапазоні 190–339 нм реалізується у 

випромінюванні дейтерієвої УФ лампи, а в діапазоні 340–1100 нм – галогенової 

лампи. В програмі закладено можливість вмикання/вимикання цих ламп для 

економії їхнього ресурсу. Наприклад, якщо досліднику необхідно виміряти 

спектр у діапазоні довжин хвиль 500–800 нм, то доцільно вимкнути дейтерієву 

лампу, адже її випромінювання не буде задіяно в роботі приладу. 

Залежно від вибраного діапазону довжин хвиль та кроку сканування 

програма “ULAB-108UV Scan” дає змогу виміряти спектр за 1–8 хв, що 

приблизно в 100 разів швидше порівняно з “ручним” вимірюванням за 

допомогою пульту керування чи фірмового програмного забезпечення 

M.WaveBasic. 

рН вимipювaли зa дoпoмoгoю рН-мeтpа рН-150 М (РУП “Гомельський 

завод измерительных приборов”, Білорусь) з комбінованим скляним електродом. 
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Необхідне значення кислотності середовища створювали додаванням розчинів 

HCl та NaOH, а також використовуючи ацетатний буфер і УБС. 

Вольтамперометричні дослідження проводили на осцилополярографі 

ЦЛА модель 03 та комп’ютеризованій установці у триелектродній чарунці: 

індикаторний електрод – ртутний крапельний (р.к.е.), допоміжний електрод – 

платиновий, електрод порівняння – насичений каломелевий. Значення 

потенціалів піків вимірювали за допомогою іономіра ЕВ-74 в режимі 

потенціометра з точністю ±1 мВ. На чарунку накладалась поляризуюча напруга 

з трикутною формою розгортки. Aнaлiтичнi дoслiджeння пpoвoдили пpи 

швидкocтi пoдaчi нaпрyги пoляpизaцiї 1,0 В/с. Вольтамперограми знімали за 

кімнатної температури (~20°С). Poзчинeний киceнь видaляли з poзчинiв, якi 

дocлiджyвaли за дoпoмoгoю барбoтyвaння oчищeнoгo apгoнy пpoтягoм 15 хв. 

Атомно-абсорційне визначення проводили на атомно-абсорбційному 

спектрометрі AAS-1N (Carl Zeiss Jena, Німеччина) з використанням полум’я 

пропан – бутан – повітря. 

 

2.3. Встановлення oптимaльних умов спeктрoфотометричнoгo 

визнaчeння і обрoбкa рeзультaтiв aнaлiзу 

При розробці спектрофотометричних методик з використанням нових 

реагентів важливо правильно вибрати оптимальні умови утворення забарвлених 

сполук і визначити фотометричні характеристики реагенту і комплексу. 

Пошук оптимальних умов при спектрофотометричному визначенні 

проводили в такій послідовності: 

 знімали спектри поглинання – визначали довжину хвилі (спектральну 

ділянку) при якій спостерігалось максимальне світлопоглинання 

забарвленого розчину досліджуваної сполуки і λ, де спостерігалася 

максимальна різниця у значеннях оптичних густин досліджуваного і 

“холостого” розчинів [241, 242]. 

 досліджували вплив рН – знімали спектри поглинання продуктів взаємодії 

реагента з іоном металу в залежності від кислотності середовища. Стан іонів 
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визначуваного елемента і реагента змінюється в залежності від концентрації 

гідроген-іонів, тобто рН середовища значно впливає на утворення і вихід 

забарвленої сполуки [242-244]. 

 досліджували вплив концентрації реагента – надлишок реагента, який 

необхідний для повного зв’язування досліджуваного елемента в забарвлену 

сполуку. Готували серію розчинів з різним надлишком реагента по 

відношенню до визначуваного елемента, а концентрація визначуваного 

елемента була сталою. Необхідну кількість реагента для максимального 

виходу продукту реакції, визначали за різким згином на кривій насичення 

А(ΔA)=f(СR/СM) [242, 244]. 

 досліджували вплив часу зберігання та нагрівання – утворення комплексних 

сполук в часі при кімнатній температурі, а також вплив часу нагрівання на 

киплячій водяній бані на максимальне світлопоглинання утворених 

продуктів реакції і стабільність в часі [242, 244]. 

 встановлювали співвідношення компонентів у комплексах реагентів з іонами 

платинових металів – методом ізомолярних серій (Остромисленського-Жоба) і 

молярних відношень (насичення) знаходили співвідношення компонентів у 

комплексній сполуці, розраховували значення ефективного молярного 

коефіцієнта світлопоглинання та умовної константи стійкості [242-246].  

Розрахунок співвідношення компонентів у комплексній сполуці за даними 

методу ізомолярних серій здійснювали наступним чином [242, 244]:  

n=χmax/[1–χmax]  (2.2) 

де χ=[СR/(СM+СR)]; χmax – моляна частка реагенту, при якій світлопоглинання 

комплексної сполуки є максимальним; n – число лігандів, яке припадає на один 

іон металу.  

Співвідношення компонентів у комплексі згідно методу насичення 

A(ΔA)=f(СR/СМ) (СМ=const) визначали абсцисою точки перетину, яку 

отримували екстраполяцією дотичних до прямолійних ділянок кривої, що 

відповідає числу лігандів у комплексній сполуці. 
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Використовуючи дані методу ізомолярних серій і методу молярних 

відношень, розраховували значення ефективних молярних коефіцієнтів 

світлопоглинання і формальні константи стійкості сполук за рівняннями: 
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де ε – ефективний молярний коефіцієнт світлопоглинанння; Аі та Аі+1 – 

відповідні значення оптичної густини розчинів в ізомолярній серії; χі та χі+1 – 

мольні частки компонентів (χі+1 > χі); K
f – формальна константа стійкості; Аех – 

експериментальне значення оптичної густини при максимальному 

світлопоглинанні на діаграмі ізомолярних серій;  Ат – теоретичне значення 

оптичної густини, одержане екстраполяцією перетину дотичних проведених 

через початкові точки ізомолярної кривої; СK – концентрація комплексу; СМ – 

концентрація іону металу при Ат; СR – концентрація реагенту при Ат. 

Концентрація комплексу визначається за такими співвідношеннями [245]: 

при χ > χmax    СK=СМ,      (2.5) 

при χ < χmax    СK=СR/n,      (2.6) 

при χ=χmax    СK=СМ=СR/n   (2.7) 

Значення ефективних молярних  коефіцієнтів та формальні константи 

стійкості для комплексів складу MmLn з максимальним значенням оптичної 

густини Аmax (ΔАmax) за даними з кривої насичення розраховували за наступними 

рівняннями [242]: 
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де n – стехіометричний коефіцієнт для реагента в комплексі; СR – концентрація 

реагента при максимальному значенні оптичної густини ΔАmax при СМ=const;  

l – товщина поглинаючого шару; Аі – значення оптичної густини і–го розчину; 

εК, εМ, εR – молярні коефіцієнти світлопоглинання розчинів комплексу та 

вихідних розчинів металу і реагента відповідно; m – стехіометричний 

коефіцієнт для металу в комплексі. 

Визначали лінійну ділянку залежності оптичної густини від концетрації 

визначуваного компонента. Пapaмeтpи гpaдyювaльнoгo гpaфiка a і b 

рoзрaxoвувaли метoдoм нaймeншиx квaдрaтiв. Для оцінки чутливості 

розроблених спектрофотометричних методик використовували межу виявлення 

(МВ) – мінімальна концентрація аналізованої речовини, яку можна виявити 

заданим методом із певною достовірністю  (найменша концентрація, яка дає 

сигнал, який можна відрізнити від сигналу холостої проби з достовірністю Р). 

Значення МВ розраховували за наступною формулою: 

b

S03
МВ      (2.11) 

дe S0 – стaндaртнe вiдxилeння пpи вимiрювaннi cигнaлy xoлoстoї пpoби, 

b – тaнгeнc кyтa нaхилy грaдyювaльнoгo грaфiкa [241, 247-249]. 

Під час перевірки розроблених методик при аналізі модельних розчинів 

чи в реальних об’єктах стандартне відхилення S і відносне стандартне 

відхилення Sr розраховували за формулами: 
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де Δxi – різниця між знайденим вмістом в і експерименті xi та середнім 

арифметичним вмістом у вибірці і експериментів x , n – кількість  

експериментів [247]. 
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РОЗДІЛ 3  

СПЕКТРОФОТОМЕТРІЯ АЗОЛІДОНІВ 

Досліджено спектральні та протолітичні властивості нових реагентів, які 

вперше синтезовані на кафедрі органічної хімії Львівського національного 

університету імені Івана Франка у співпраці з Львівським національним 

медичним університетом імені Данила Галицького. Представники класу азолідонів: 

4-[2-(3-Метил-5-оксо-1-феніл-1,5-дигідро-4Н-піразол-4-іліден)-гідразино]-

бензенсульфонат натрію, 5-гідроксиіміно-4-іміно-1,3-тіазолідин-2-он і  

4-[N'-(4-іміно-2-оксо-тіазолідин-5-іліден)-гідразино]-бензенсульфокислота є не 

лише перспективними комплексоутворюючими реагентами, але й можливими 

об’єктами аналізу, оскільки Національним інститутом Раку (США) було 

передбачено їхню протипухлинну дію. Одержані спектральні характеристики 

реагентів необхідні для наступних розробок аналітичних визначень самих 

реагентів, та металів, що утворюють комплексні сполуки з азолідонами. 

 

3.1. Спектрофотометрія 4-[2-(3-Метил-5-оксо-1-феніл-1,5-дигідро-

4Н-піразол-4-іліден)-гідразино]-бензенсульфонату натрію 

ПГБС (рис. 3.1) – це оранжевий порошок, який добре розчиняється у воді.  

N
N

CH
3NNH

O

NaO3S

 
Рис. 3.1. Структурна формула 4-[2-(3-Метил-5-оксо-1-феніл-1,5-дигідро-

4Н-піразол-4-іліден)-гідразино]-бензенсульфонату натрію 

 

Експериментально встановлено, що спектри поглинання ПГБС мало 

залежать від кислотності середовища. На рис. 3.2 наведено електронні спектри 

поглинання розчинів ПГБС у присутності натрій хлориду залежно від рН розчину. 
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Рис. 3.2. Електронні спектри поглинання розчинів ПГБС залежно від 

кислотності середовища, СПГБС=1,0·10-5 М; СNaCl=0,1 М; pH 1,0–12,0; l=1,0 см. 

 

Для реагенту ПГБС характерні 2 максимуми на електронному спектрі 

поглинання: при λ=248 нм та λ=390 нм. Форма спектрів поглинання практично 

не залежить від кислотності середовища, різниця у значеннях оптичних густин 

при 390 нм становить 0,07 [250, 251].  
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Рис. 3.3. Електронні спектри поглинання (а) та нормовані спектри 

поглинання (б) ПГБС за різної концентрації, СПГБС: 1,0·10-5 М (1); 2,0·10-5 М (2); 

4,0·10-5 М (3); 6,0·10-5 М (4); 8,0·10-5 М (5); 1,0·10-4 М (6); pH=5,0; CNaCl=0,1 М; 

l=1,0 см. 

 

Оскільки більшість органічних реагентів здатні до полімеризації, то ми 

дослідили залежність спектрів поглинання від концентрації ПГБС (рис. 3.3 а). 
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Отримували нормовані спектри поглинання (рис. 3.3 б) з яких видно, що реагент 

не полімеризується та не утворює таутомерних форм в концентраційному 

діапазоні 10-5–10-4 М.  

Розраховані значення ефективних молярних коефіцієнтів 

світлопоглинання при рН=5,0 становлять: ε248≈(1,57±0,06)·104 л·моль-1·см-1 і 

ε390≈(2,50±0,08)·104 л·моль-1·см-1. 

 

3.2. Спектрофотометрія 5-гідроксиіміно-4-іміно-1,3-тіазолідин-2-ону 

5-Гідроксиіміно-4-іміно-1,3-тіазолідин-2-он (ГІТО, інша назва 4-іміно-

1,3-тіазолідин-2,5-діон-5-оксим) (рис. 3.4) – це кристалічний порошок, пісочного 

кольору, який погано розчинний у воді (0,05 г/л), але добре розчинний в ряді 

органічних розчинників: етанолі, метанолі, н-пропанолі, ізоаміловому спирті, 

етиленгліколі, гліцерині, диметилфораміді, диметилсульфоксиді. Структурна 

формула ГІТО:  

N

NH

S O

NH

OH
 

Рис. 3.4. Структурна формула 5-гідроксиіміно-4-іміно-1,3-тіазолідин- 

2-ону 

 

На рис. 3.5 наведено спектри поглинання ГІТО в різних органічних 

розчинниках. Для подальших досліджень, як розчинник вибрали етанол, 

оскільки він добре змішується з водою і молярний коефіцієнт світлопоглинання 

ГІТО в цьому розчиннику досить високий у порівнянні з іншими 

розчинниками. 
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Рис. 3.5. Електронні спектри поглинання ГІТО в органічних розчинниках, 

СГІТО=5,0·10-5 М; l=1,0 см. 

 

Спектри поглинання водних розчинів ГІТО залежать від кислотності 

середовища (рис. 3.6). У кислому середовищі реагент має один максимум 

поглинання, а при переході до лужного середовища виникає два максимуми 

світлопоглинання [250, 251].  
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Рис. 3.6. Електронні спектри поглинання розчинів ГІТО залежно від 

кислотності середовища; СГІТО=4,0·10-5 М; СNaCl=0,1 М; СУБС=0,12 М; рН 1,0–12,0; 

l=1,0 см. 

 
У діапазоні рН 1,0–6,0 ГІТО має максимум поглинання при λ=264 нм, при 

рН=7,0 – λ=267 нм, а в межах рН 8,0–12,0 – два максимуми поглинання при 

λ=278 нм і λ=330 нм (рН=12,0 – λ=322 нм). Концентраційну константу 
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кислотності ГІТО знайшли графічно (рКа=7,1; рис. 3.7). Що свідчить про те, що 

ГІТО є слабкою кислотою і дисоціація відбувається по оксимній групі. 
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Рис. 3.7. Графічний метод визначення рКа, СГІТО=4,0·10-5 М; СNaCl=0,1 М; 

СУБС=0,12 М;  λ=330 нм; l=1,0 см. 

 

ГІТО не полімеризується у діапазоні концентрацій 10-5–10-4 М, що 

підтверджується експериментальними даними (рис. 3.8). Значення ефективного 

молярного коефіцієнта світлопоглинання при λ=264 нм і рН=5,0 є доволі  

високим і становить ε264≈(1,60±0,02)·104 л·моль-1·см-1, а при рН 8,0–12,0 

ε278≈(1,24±0,05)·104 л·моль-1·см-1, ε330≈(1,02±0,03)·104 л·моль-1·см-1
. 
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Рис. 3.8 Електронні спектри поглинання (а) та нормовані спектри 

поглинання (б) ГІТО за різної концентрації, СГІТО: 1,0·10-5 М (1); 2,0·10-5 М (2); 

4,0·10-5 М (3); 6,0·10-5 М (4); 8,0·10-5 М (5); 1,0·10-4 М (6); pH=5,0; CNaCl=0,1 М; 

СУБС=0,12 М; l=1,0 см. 
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Під час досліджень спектральних властивостей ГІТО було виявлено, що 

спектри поглинання реагенту з часом змінюються у діапазоні рН 6,0–12,0 

(рис. 3.9).  
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Рис. 3.9. Електронні спектри поглинання ГІТО при рН=9,0 , 

 СГІТО=4,0·10-4 М; СNaCl=0,1 М; СУБС=0,12 М; l=1,0 см. 

 

Було перевірено вплив кисню на форму спектрів поглинання ГІТО в часі 

при рН=8,0 і рН=9,0 і виявлено, що кисень не впливає на форму спектрів 

поглинання. Тому вважаємо, що  зміни спектрів поглинання реагенту в 

діапазоні рН 6,0–12,0 пов’язані саме з гідролізом іміногрупи, який триває 

протягом 60 хв (рис. 3.10). Цей процес необоротній, оскільки при підкисленні 

розчинів до рН=2,0 спектри реагенту не збігались із спектрами ГІТО у кислому 

середовищі.  
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Рис. 3.10. Схема гідролізу ГІТО  
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3.3. Спектрофотометрія 4-[N'-(4-іміно-2-оксо-тіазолідин-5-іліден)-

гідразино]-бензенсульфокислоти 

ІТГБК (рис. 3.11) – жовтий порошок, добре розчинний у воді.  
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Рис. 3.11. Структурна формула 4-[N'-(4-іміно-2-оксо-тіазолідин- 

5-іліден)-гідразино]-бензенсульфокислоти 

 

Передбачалось, що має утворитись 4-(4-іміно-2-оксо-тіазолідин-5-ілазо)-

бензенсульфокислота (B) або 4-(4-аміно-2-оксо-2,3-дигідротіазол-5-ілазо)-

бензенсульфоксилота (C), але з результатів ЯМР спектроскопії видно, що 

синтезована сполука має формулу таутомера A (рис. 2). Згідно 1H ЯМР спектрів 

є три синглети (δ: 8,95 м.д., 9,18 м.д. і 10,42 м.д.), що відповідають N-H групам 

таутомера A (рис. 3.12). 

S

NH

NH

ON

NH

S
OH

O

O

S

NH

NH
2

ON

N

S
OH

O

O

S

N
H

NH

ON

N

S
OH

O

O

A

B

C
 

Рис. 3.12. Таутомерні форми ІТГБК 

 

Форма спектрів світлопоглинання ІТГБК змінюється в залежності від 

кислотності середовища (рис. 3.13).  



65 

 

250 300 350 400 450 500 550 600 650
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0 1

5

4

3

2

 

 

, нм

A

 1-pH=1,0

 2-pH=5,0

 3-pH=10,0

 4-pH=11,0

 5-pH=12,0

 
Рис. 3.13. Електронні спектри поглинання ІТГБК залежно від кислотності 

середовища, СІТГБК=4,0·10-4 М; СNaCl=0,1 М; СУБС=0,12 М; рН 1,0–12,0; l=1,0 см. 

 

При рН 1,0–9,0 спостерігається два максимуми світлопоглинання при 

довжинах хвиль близько 255 нм і 385 нм та невелике плече при 290 нм, а зі 

збільшенням рН середовища (рН 10,0–12,0) число максимумів зростає: виникає 

додаткова смуга поглинання близько 460 нм, а при 290 нм плече переходить у 

невеликий максимум [251]. 

Концентраційну константу кислотності цього реагенту розраховували 

графічним методом за максимумом поглинання при 382 нм. Знайдене значення 

рКа, яке рівне 10,0. Отже ІТГБК є слабкою кислотою, дисоціація відбувається 

по іміно групі. 

Закон Бера виконується при 256 нм і 382 нм (рН=5,0) у широкому 

концентраційному інтервалі (рис. 3.14 а), а значення ефективних молярних 

коефіцієнтів світлопоглинання при λ=256 нм – (1,44±0,07)·104 л·моль-1·см-1 і 

при λ=382 нм – (2,53±0,09)·104 л·моль-1·см-1. Пропорційне збільшення оптичних 

густини зі збільшенням концентрації реагенту свідчить, що ІТГБК не 

полімеризується у цьому концентраційному діапазоні і це підтверджується 

нормованими спектрами поглинання (рис. 3.14 б). 
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Рис. 3.14. Електронні спектри поглинання (а) та нормовані спектри 

поглинання (б) ІТГБК різної молярної концентрації, СІТГБК: 1,0·10-5 М (1); 

2,0·10-5 М (2); 4,0·10-5 М (3); 6,0·10-5 М (4); 8,0·10-5 М (5); 1,0·10-4 М (6); pH=5,0; 

CNaCl=0,1 М; СУБС=0,12 М; l=1,0 см. 

 

ІТГБК нестійкий в часі у діапазоні рН 10,0–12,0 (рис. 3.15). Зміни у 

спектрах поглинання в цьому діапазоні рН з часом, аналогічно як і у випадку 

ГІТО пов’язані з гідролізом іміногрупи, який триває протягом 2 год.  
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Рис. 3.15. Електронні спектри поглинання ІТГБК при рН=11,0; 

СІТГБК=4,0·10-4 М; СNaCl=0,1 М; СУБС=0,12 М; l=1,0 см. 
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3.4. Спектрофотометричне визначення азолідонів за власним 

світлопоглинанням  

Оскільки ці реагенти є перспективними біологічно активними речовинами, 

то важливим завданням є визначати їхній вміст у різних біологічних об’єктах, 

потенційних лікарських препаратах. 

Лінійна залежність оптичної густини від концентрації азолідонів, а також 

високі значення ефективних молярних коефіцієнтів світлопоглинання дають 

можливість визначати ПГБС, ГІТО та ІТГБК за власним поглинанням  

(табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Метрологічні характеристики визначення азолідонів за власним поглинанням 

(n=5; P=0,95) 

Азолідон рН 
Лінійність, 

Сазолідону, М 

Piвняння гpaдyювальнoгo грaфiка, 

Сазолідону, М 
МВ, M R 

ПГБС 

2,0 

1,5·10-6 – 

4,0·10-5 

А248=(0,006±0,003)+(1,69±0,06)·104·С; 

А390=(-0,004±0,002)+(2,63±0,09)·104·С 

6,1·10-7; 

3,9·10-7; 

0,9999; 

0,9999 

4,0 
А248=(0,007±0,004)+(1,65±0,05)·104·С; 

А390=(-0,005±0,003)+(2,59±0,08)·104·С 

6,8·10-7; 

3,7·10-7; 

0,9998; 

0,9999 

6,0 
А248=(-0,004±0,003)+(1,71±0,07)·104·С; 

А390=(-0,006±0,003)+(2,64±0,09)·104·С 

5,8·10-7; 

3,5·10-7; 

0,9999; 

0,9999 

8,0 А248=(0,002±0,003)+(1,66±0,06)·104·С; 

А390=(-0,003±0,003)+(2,37±0,08)·104·С 

6,1·10-7; 

4,3·10-7; 

0,9999; 

0,9998 

ГІТО 

1,0 
1,5·10-6 – 

4,0·10-5 

А264=(0,001±0,003)+(1,64±0,02)·104·С 5,7·10-7 0,9999 

3,0 А264=(0,005±0,003)+(1,76±0,04)·104·С 5,3·10-7 0,9999 

5,0 А264=(0,001±0,003)+(1,63±0,02)·104·С 5,9·10-6 0,9998 

ІТГБК 

1,0 

1,5·10-6 – 

4,0·10-5 

А256=(0,003±0,003)+(1,41±0,06)·104·С; 

А382=(0,006±0,003)+(2,49±0,09)·104·С 

6,3·10-7; 

4,1·10-7 

0,9998; 

0,9999 

3,0 
А256=(0,004±0,003)+(1,49±0,07)·104·С; 

А382=(-0,003±0,003)+(2,51±0,08)·104·С 

6,2·10-7; 

3,8·10-7 

0,9999; 

0,9999 

5,0 
А256=(0,002±0,003)+(1,44±0,07)·104·С; 

А382=(0,005±0,003)+(2,52±0,09)·104·С 

6,3·10-7; 

3,7·10-7 

0,9999; 

0,9999 

8,0 
А256=(0,004±0,003)+(1,41±0,05)·104·С; 

А382=(0,006±0,004)+(2,48±0,06)·104·С 

6,4·10-7; 

4,3·10-7 

0,9998; 

0,9998 
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Із таблиці 3.1 видно, що розроблені методики характеризуються широким 

інтервалом визначуваних концентрацій аналіту у межах 1,5 порядку, а також 

хорошою чутливістю, визначення можна проводити у широкому діапазоні рН. 

Є можливість проводити визначення ПГБС та ІТГБК у присутності ГІТО, 

оскільки для цих реагентів характерні максимуми світлопоглинання при 

довжинах хвиль 382 нм і 390 нм, де не поглинає ГІТО. 

Розробка методик визначення азолідонів є актуальною, оскільки ці 

реагенти є біологічно активними речовинами, що підтверджено інститутом 

Раку США. Коли вони пройдуть усі стадії біологічного скринінгу, то на їхній 

основі будуть виготовляти лікарські препарати.  

 

Результати описані у цьому розділі можна узагальнити наступними 

висновками: 

 встановлено, що спектри поглинання розчинів ПГБС практично не залежать 

від рН середовища. Спектри поглинання ГІТО змінюють свою форму при 

переході від кислого середовища до лужного (появляється ще один 

максимум). Для розчинів ІТГБК характерно від одного максиму 

світлопоглинання до чотирьох в залежності від кислотності середовища; 

 для ГІТО та ІТГБК розрахували концентраційні константи кислотності, 

від’ємні логарифми яких рівні відповідно 7,1 та 10,0. Ці результати 

узгоджуються із даними літератури щодо константант кислотності для 

реагентів класу азолідонів [17]; 

 встановлено, що ПГБС, ГІТО, ІТГБК не полімеризуються у досліджуваному 

діапазоні концентрацій (10-5–104 М). Для них характерна лінійна залежність, 

яку використали для визначення цих азолідонів за власним 

світлопоглинанням. 
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РОЗДІЛ 4  

СПЕКТРОФОТОМЕТРІЯ І ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРІЯ АЗОЛІДОНІВ У 

ПРИСУТНОСТІ ПЛАТИНОЇДІВ 

 

Як уже відомо з літературних даних, азолідони вступають у реакції 

комплексоутворення з іонами шляхетних металів. Взаємодія між платиноїдами 

та азолідоновими похідними часто супроводжується зсувом максимумів 

світлопоглинання комплексів відносно реагентів, що успішно використовують 

для спектрофотометричного визначення металів. При проведенні досліджень 

щодо можливості використання ПГБС, ГІТО та ІТГБК в аналітичній хімії для 

визначення металів було виявлено, що немає помітних змін у спектрах 

поглинання реагентів при взаємодії з іонами Cu(II), Ni(II), Co(II), Hg(II), Fe(III), 

Mn(II), Ba(II), Al(III), Cd(II). В дисертаційній роботі досліджено взаємодію  

5-гідроксиіміно-4-іміно-1,3-тіазолідин-2-ону, 4-[2-(3-метил-5-оксо-1-феніл-1,5-дигідро-

4H-піразол-4-іліден)-гідразино]-бензенсульфонату натрію, та 4-[N'-(4-іміно-2-оксо-

тіазолідин-5-іліден)-гідразино]-бензенсульфокислоти з іонами паладію(ІІ), 

платини(IV), родію(III), іридію(IV) і рутенію(IV).  

 

4.1. Спектрофотометрія 4-[2-(3-метил-5-оксо-1-феніл-1,5-дигідро-4Н-

піразол-4-іліден)-гідразино]-бензенсульфонату натрію з платиноїдами 

Експериментально встановлено, що ПГБС не утворює забарвлених 

комплексів з іонами паладію(II), платини(IV), родію(III), іридію(IV) та 

рутенію(IV) у всій області кислотності середовища як за кімнатної температури 

(18-23С), так і при нагріванні (98С) [251-254]. 

На рис. 4.1 представленні електронні спектри світлопоглинання розчинів 

ПГБС і реагенту в присутності іонів платинових металів (Pd(II), Pt(IV), Rh(III), 

Ir(IV), Ru(IV)). 
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Рис. 4.1. Електронні спектри поглинання розчинів ПГБС за відсутності та 

у присутності іонів платинових металів, СПГБС=4,0·10-5 М; СMe=2,0·10-5 М,  

де Me – Pd(II), Pt(IV), Rh(III), Ir(IV), Ru(IV); CNaCl=0,1 М; рН=5,0; l=1,0 см. 

 

4.2. Спектрофотометрія 5-гідроксиіміно-4-іміно-1,3-тіазолідин-2-ону з 

іонами платинових металів 

Як показали результати досліджень, іони Pd(II), Pt(IV), Rh(III), Ir(IV) та 

Ru(IV) вступають у взаємодію з 5-гідроксиіміно-4-іміно-1,3-тіазолідин-2-оном, 

утворюючи забарвлені сполуки золотисто-пісочного кольору. 

 

4.2.1. Взаємодія 5-гідроксиіміно-4-іміно-1,3-тіазолідин-2-ону з іонами 

Pd(II) 

Електронні спектри поглинання. На рис. 4.2 наведені електронні 

спектри поглинання розчинів ГІТО і комплексної сполуки Pd(II)–ГІТО. 

ГІТО характеризується максимумом світлопоглинання при 264  нм, який 

у присутності іонів Pd(II) значно зменшується та спостерігається утворення 

плеча світлопоглинання в межах 280–400 нм. Подальші дослідження 

взаємодії проводили при довжині хвилі 350 нм, при якій спостерігається 

максимальна різниця у світлопоглинанні ГІТО та комплексу, а поглинання 

самого реагенту практично відсутнє. При подальших дослідженнях можна 

використовувати значний надлишок реагента відносно невідомого вмісту 

паладію при проведенні аналізу складних об’єктів, оскільки значення 

оптичної густини ГІТО при 350 нм практично рівне нулю [251, 255-259]. 
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Рис. 4.2. Електронні спектри поглинання розчинів ГІТО і комплексної 

сполуки Pd(II) з ГІТО, СГІТО=4,0·10-5 М; СPd(II)=2,0·10-5 М; CNaCl=0,1 М; рН=5,0; 

l=1,0 см. 

 

Bплив кислoтнoстi сeрeдовищa. Важливим етапом при встановленні 

оптимальних умов комплексоутворення є дослідження впливу кислотності 

середовища. На рис. 4.3. наведено результати досліджень впливу рН на 

значення оптичної густини забарвленої комплексної сполуки Pd(II)–ГІТО у 

присутності натрій хлориду. 
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Рис. 4.3. Зміна оптичної густини комплексної сполуки паладію(ІІ) з ГІТО 

від кислотності середовища, СГІТО=4,0·10-5 М; СPd(II)=2,0·10-5 М; CNaCl=0,1 М; 

l=1,0 см; =350 нм. 
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Як видно з рис. 4.3, комплекс Pd(II)–ГІТО утворюється в широких межах 

кислотності середовища. Максимальний вихід комплексної сполуки 

спостерігається в інтервалі рН 8,0–9,3, але оскільки саме за цих умов реагент є 

нестійким в часі, то подальші дослідження проводили в слабокислому 

середовищі при рН 5,0. 

 

Вплив пpиpoди тa кoнцeнтpaцiї aнioнy. Для того щоб вибрати 

реакційне середовище для комплексоутворення Pd(II) з ГІТО, а також для того, 

щоб забезпечити кислотність середовища та іонну силу розчину досліджували 

вплив концентрації та природи різних аніонів на вихід комплексу Pd(II) з ГІТО. 

Результати представлено на рис. 4.4 [258].  
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Рис. 4.4. Зміна оптичної густини комплексу Pd(II) з ГІТО від концентрації 

аніонів солей натрію;  – без додаткового внесення солей; CPd(ІI)=4,0·10-5 М; 

СГІТО=8,0·10-5 М; pH=5,0; =350 нм; l=1,0 см. 

 

Незначне збільшення світлопоглинання комплексу паладію(IІ) з ГІТО 

спостерігається при введенні в розчин ацетату натрію та у присутності натрій 

хлориду (рис. 4.4), нітрати та сульфати натрію практично не впливають на 
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значення оптичної густини, натрій перхлорат – дещо знижує інтенсивність 

світлопоглинання сполуки, очевидно через можливе часткове руйнування 

комплексної сполуки. Світлопоглинання комплексу в присутності ацетат- та 

хлорид-іонів незначно збільшується. 

Для забезпечення сталого значення рН розчину, а також для створення 

стабільних умов комплексоутворення іонів Pd(II) з ГІТО, як реакційне 

середовище вибрали натрій хлорид і ацетатний буферний розчин, через те що, 

згідно експериментальних даних, присутність 0,1 М натрій хлориду і 0,3 М 

натрій ацетату незначно підвищує інтенсивність світлопоглинання комплексної 

сполуки Pd(II)−ГІТО. А також, ацетатний буфер характеризується хорошою 

буферною ємністю і забезпечує стабільне значення рН в оптимальному 

діапазоні кислотності середовища (рН 5,0) для взаємодії іонів паладію(II) з 

реагентом. 

 

Взаємодія Pd(II) з 5-гідроксиіміно-4-іміно-1,3-тіазолідин-2-оном при 

кімнатній температурі і нагріванні та стабільність продукту в часі. 

Експериментально встановлено, що взаємодія іонів паладію(ІІ) з ГІТО без 

нагрівання проходить повільніше ніж при нагріванні. Максимальне значення 

оптичних густин без нагрівання досягається через 2−2,5 год, а при нагріванні на 

киплячій водяній бані (98С) після 5−10 хв (рис. 4.5). Подальше незначне 

зменшення ΔА при нагріванні можна пояснити ймовірним ступінчатим 

переходом монокомплексу у комплекс вищого порядку, який не поглинає за 

даної довжини хвилі [257].  

Причина швидкого утворення комплексу Pd(II) з ГІТО при нагріванні, 

імовірно, пов’язана зі зменшенням кінетичної інертності вихідного комплексу 

[PdCl4]
2-, оскільки зі збільшенням температури значення констант стійкості 

комплексу зменшується [42]. Тому для експресності методики всі подальші 

дослідження проводили після 10 хв нагрівання розчинів на киплячій водяній 

бані. Світлопоглинання одержаного після 10 хв нагрівання розчину комплексу 

Pd(II)−ГІТО практично не змінюється протягом доби.  
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Рис. 4.5. Зміна оптичної густини сполуки паладію(ІІ) з ГІТО від часу 

нагрівання, СГІТО=4,0·10-5 М; СPd(II)=2,0·10-5 М; 
3 3СН СООNa+CH COOHС =0,32 М; 

CNaCl=0,1 М; рН=5,0; l=1,0 см; =350 нм; t98C. 

 

Характеристики комплексу 5-гідроксиіміно-4-іміно-1,3-тіазолідин- 

2-ону з іонами Pd(II). Встановлювали співвідношення компонентів комплексу 

Pd(II)−ГІТО двома різними методами: ізомолярних серій і методом молярних 

відношень. Oдeржaнi рeзyльтaти дocлiджeнь нaвeдeнo нa риc. 4.6 та 4.7 [257]. 
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Рис. 4.6. Дiaгрaмa iзoмoлярної сeрiї системи Pd(ІI)−ГІТО, 

CPd(ІI)+ГІТО = 1,0·10-4 М; 
3 3СН СООNa+CH COOHС =0,32 М; СNaCl=0,1 М; рН=5,0; l=1,0 см; 

=350 нм; τнагр=10 хв (t98C). 
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Рис. 4.7. Крива насичення для комплексної сполуки паладію(ІІ) з ГІТО, 

СPd(II)=5,0·10-5 М; СNaCl=0,1 М;  
3 3СН СООNa+CH COOHС =0,32 М; рН=5,0; l=1,0 см; 

=350 нм; τнагр=10 хв (t98C). 

 

Одержані результати вказують на утворення комплексу зі 

співвідношенням компонентів Pd(II):ГІТО=1:1. На основі даних отриманих з 

діаграми ізомолярних серій розраховано ефективний молярний коефіцієнт 

світлопоглинання для досліджуваного комплексу Pd(II)–ГІТО при 350 нм, який 

становить (5,92±0,06)∙103 л∙моль-1∙см-1.  

Як видно з кривої насичення (рис. 4.7), для максимального виходу 

комплексної сполуки Pd(II) з ГІТО оптимальним є 1,5-кратний надлишок 

реагенту. 

Розраховували графічним та розрахунковим способом формальну 

константу стійкості, щоб  напівкількісно оцінити константу стійкості 

комплексу Pd(II)–ГІТО. Розраховане значення формальної константи стійкості 

(lgKf=6,0) лише показує наскільки комплекс Pd(II) з ГІТО є стійкішим від 

аквагідроксихлоридних комплексів паладію, які вступають у взаємодію. 

З використанням програми Visual MINTEQ 3.1 [260] розраховано форми 

існування іонів паладію(ІІ) за значного надлишку хлорид іонів та за відсутності 

комплексуючих аніонів та побудовано відповідні діаграми розподілу форм  

(рис. 4.8, 4.9). Концентраційні умови в хлоридних середовищах відповідають 
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попередньо встановленим оптимальним умовам взаємодії азолідонів з іонами 

Pd(II).    

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0

20

40

60

80

100

pH



 

 

 [PdCl
4
]

2-

 [PdCl
3
(H

2
O)]

_

 [PdCl
3
OH]

2-

 [PdCl
2
(OH)

2
]

2-

 [PdCl(OH)
3
]

2-

 
Pиc. 4.8. Poзпoдiл фopм ioнiв пaлaдiю(ІІ) пpи СCl
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Pиc. 4.9. Poзпoдiл фopм ioнiв пaлaдiю(ІІ) зa вiдcyтнoстi кoмплeксyючиx 

aнioнiв 

 

Як видно з отриманих результатів, наявність у розчинах хлорид іонів 

суттєво пригнічує гідроліз іонів паладію(ІІ) у водних розчинах. Таким чином 

значний надлишок іонів Cl- забезпечує одну домінуючу вихідну аналітичну 

форму [PdCl4]
2-,  в  широких концентраційних межах для платинового металу та 

в межах рН 1,0–8,0. Тому для подальших досліджень використовували саме 

хлоридні розчини Pd(II) та інших платинових металів.  
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Отримані результати за допомогою програми Visual MINTEQ 3.1 добре 

узгоджуються із літературними даними щодо форм існування іонів паладію у  

хлоридних розчинах, згiдно яких пpи кoнцeнтрaцiї Pd(II) у мeжax 10-6–10-2 M і  

СCl
- =0,1 М, рН=5,0  платиновий метал перебуває у формі [PdCl4]

2- і [Pd(H2O)Cl3]
- 

[42-44], a також з розподілом форм іонів паладію наведених у літературі [261] 

(Додаток Б). Отже іони паладію(ІІ) будуть вступати у взаємодію з ГІТО у формі  

[PdCl4]
2-, частка якого при концентрації хлорид іону 0,1 М у межах рН 1,0-7,0  

більша ніж 96% (рис. 4.8).  

 
4.2.2. Взаємодія 5-гідроксиіміно-4-іміно-1,3-тіазолідин-2-ону з іонами 

Pt(IV) 

Електронні спектри поглинання. На рис. 4.10 наведено електронні 

спектри поглинання розчинів реагента і комплексу Pt(IV)–ГІТО. 
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Рис. 4.10. Електронні спектри поглинання розчинів ГІТО і комплексної 

сполуки Pt(IV) з ГІТО СГІТО=4,0·10-5 М; СPt(IV)=2,0·10-5 М; CNaCl=0,1 М; рН=5,0; 

l=1,0 см. 

 
У присутності іонів платини(IV) максимум ГІТО при 264 нм суттєво 

зменшується і утворюється плече світлопоглинання у діапазоні довжин хвиль  

325–450 нм. Максимальна різниця у світлопоглинанні реагенту і комплексу 

Pt(IV)–ГІТО спостерігається при 350 нм, як і у випадку сполуки Pd(II)–ГІТО, 

тому всі подaльші дослідження проводили при цій довжині хвилі [253, 262, 

263].  
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Bплив кислoтнoстi сeрeдовищa. На рис. 4.11 представлено залежність 

світлопоглинання досліджуваної сполуки від кислотності середовища у 

присутності натрій хлориду.  

Оскільки реагент нестійкий у діапазоні рН 6,0–12,0, то дослідження 

впливу кислотності середовища в цьому діапазоні на вихід комплексу не 

досліджували. Сполука Pt(IV)–ГІТО утворюється у досить широких межах рН, 

а максимальний вихід спостерігається при рН 5,0–6,0.  Пoдaльшi eкспeримeнтaльнi 

дoслiджeння взaємoдiї iонiв плaтини(IV)  з ГIТО прoвoдили пpи рН=5,0±0,1. 
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Рис. 4.11. Зміна оптичної густини комплексної сполуки платини(ІV) з 

ГІТО від кислотності середовища, СГІТО=4,0·10-5 М; СPt(IV)=2,0·10-5 М; 

CNaCl=0,1 М; l=1,0 см; =350 нм. 

 

Вплив пpиpoди тa кoнцeнтpaцiї aнioнy. Вивчали вплив пpиpoди aнioнy 

тa ioннoї cили нa взaємoдiю Pt(IV) з ГІТО в пpиcyтнocтi piзниx coлeй нaтpiю. 

Як і у випадку комплексоутворення Pd(II) з ГІТО аніони мало впливають на 

утворення комплексу Pt(IV)−ГІТО і проявляють аналогічний вплив, як на 

рис. 4.4. З мeтoю пiдтpимaння cтaлoї ioннoї cили poзчинy, а також зaбезпeчeння 

кислoтнoстi cepeдoвищa пoдaльшi дocлiдження пpoвoдили у пpиcyтнocті 0,1 М 

натрій хлориду та 0,32 М ацетатної буферної суміші. 

 

Взаємодія Pt(IV) з реагентом при кімнатній температурі та 

нагріванні і стабільність продукту в часі. Для того, щоб встановити 



79 

 

оптимальні умови комплексоутворення дослідили вплив часу утворення і 

нагрівання на вихід комплексу платини(IV) з ГІТО. Результати експерименту 

представлено на рис. 4.12. 

При кімнатній температурі (18–22С) комплексоутворення платини(IV) 

з ГІТО відбувається досить повільно. Оскільки кінетичну інертність 

галогенідних комплексів платинових металів можна подолати використовуючи 

нагрівання, тому і у випадку з ГІТО досліджували утворення забарвленої 

комплексної сполуки Pt(IV) з ГІТО при нагріванні на киплячій водяній бані 

(98C). Максимальні значення оптичних густин для сполуки Pt(IV)–ГІТО без 

нагрівання досягаються через добу, а при нагріванні на водяній бані через 

60 хв. Тому подальші дослідження проводили після 60 хв нагрівання розчинів 

на киплячій водяній бані. Значення оптичних густин одержаних розчинів 

комплексу після нагрівання залишаються стабільними протягом 8–10 год. 
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Рис. 4.12. Вплив часу нагрівання на значення оптичної густини 

комплексної сполуки платини(ІV) з ГІТО, СГІТО=4,0·10-5 М; СPt(IV)=2,0·10-5 М; 

CNaCl=0,1 М; 
3 3СН СООNa+CH COOHС =0,32 М; рН=5,0; l=1,0 см; =350 нм; t98C. 

 

Характеристики комплексу 5-гідроксиіміно-4-іміно-1,3-тіазолідин- 

2-ону з іонами Pt(IV). Cпіввідношення компонентів у комплексній сполуці 

платини(IV) з ГІТО встановлювали методами ізомолярних серій та молярних 
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відношень. Oдержaнi рeзyльтaти eкспeримeнтaльних дoслiджень зoбрaжeнo на 

рис. 4.13 та 4.14 [262].  
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Рис. 4.13. Дiaгрaмa iзoмoлярної сeрiї системи Pt(ІV)–ГІТО, 

CPt(ІV)+ГІТО = 1,0·10-4 М; 
3 3СН СООNa+CH COOHС =0,32 М; СNaCl=0,1 М; рН=5,0; l=1,0 см; 

=350 нм; τнагр=60 хв (t98C). 
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Рис. 4.14. Крива насичення для комплексної сполуки платини(ІV) з ГІТО, 

СPt(IV)=5,0·10-5 М; СNaCl=0,1 М; 
3 3СН СООNa+CH COOHС =0,32 М; рН=5,0; l=1,0 см; 

=350 нм; τнагр=60 хв (t98C). 

 

Як видно з кривої насичення (рис. 4.14), для максимального виходу 

комплексної сполуки Pt(IV) з ГІТО оптимальним є 1–1,5-кратний надлишок 

реагенту. 
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Одержані результати вказують на утворення комплексу зі 

співвідношенням компонентів Pt(IV):ГІТО=1:1, тобто комплекс є моноядерним. 

На основі даних отриманих з діаграми ізомолярних серій розраховано 

ефективний молярний коефіцієнт світлопоглинання для досліджуваного 

комплексу Pt(IV)–ГІТО при 350 нм, який становить (5,54±0,07)·103 л∙моль-1∙см-1. 

Розрахунок умовної константи стійкості ускладнюється, оскільки для 

комплексів платини визначення констант стійкості є доволі складним через 

тривалість процесів встановлення рівноваги, то можна розрахувати значення 

формальної константи стійкості комплексу, яке становить lgKf=5,8. Щоб точно 

розрахувати константу стійкості  потрібно знати форми існування аквагідроксо-

хлоридних комплексів платини у досліджуваній системі і їх рівноважну 

концентрацію, а також константи стійкості відповідних комплексів, які згідно 

різних літературних даних відрізняються, що ускладнює розрахунки.  

Реакція акватації і гідролізу іона [PtCl6]
2- проходить досить повільно, 

оскільки цей комплекс є інертним, то основна частина іонів платини при 

рН=5,0 і СCl
- =0,1 М перебуватиме у формі [PtCl6]

2-, також у розчині будуть іони 

[Pt(H2O)Cl5]
-, [Pt(OH)Cl5]

2-, [Pt(H2O)2Cl4], [Pt(OH)2Cl4]
2- [42-44], але їхня частка 

буде значно менша. Виходячи з цього і по аналогії з іонами паладію(ІІ) можна 

стверджувати, що іони платини(IV) реагують з ГІТО у формі [PtCl6]
2-, так як 

цей комплекс ще стійкіший ніж [PdCl4]
2-. 

 

4.2.3. Взаємодія 5-гідроксиіміно-4-іміно-1,3-тіазолідин-2-ону з іонами 

Rh(III) 

Електронні спектри поглинання. На рис. 4.15 представленні електронні 

спектри поглинання розчинів ГІТО і комплексної сполуки Rh(III)–ГІТО. 

Максимум поглинання продукту взаємодії Rh(III) з ГІТО спостерігається при 

256 нм, та характеризується широким плечем світлопоглинання в межах 

довжин хвиль 280–500 нм. Для досліджень обрали довжину хвилі 350 нм, при 

якій практично відсутнє поглинання реагенту [255, 264]. 
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Рис. 4.15. Електронні спектри поглинання розчинів ГІТО і комплексної 

сполуки Rh(III) з ГІТО СГІТО=4,0·10-5 М; СRh(III)=2,0·10-5 М; CNaCl=0,1 М; рН=5,0; 

l=1,0 см. 

 

Bплив кислoтнoстi сeрeдовищa. На рис. 4.16 наведені результати 

досліджень впливу рН на утворення комплексної сполуки Rh(III)–ГІТО у 

присутності натрій хлориду. Як видно з рис. 4.15, комплекс родію(ІІІ) з ГІТО 

утворюється у досить широкому інтервалі рН. Дослідження впливу кислотності 

середовища на вихід комплексної сполуки Rh(III) з ГІТО у діапазоні рН 6,0–12,0 

не проводили, оскільки ГІТО не стійкий за цих умов. Для подальших 

досліджень обрали рН=5,0±0,1. 
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Рис. 4.16. Вплив кислотності середовища на значення оптичної густини 

комплексної сполуки родію(ІІІ) з ГІТО, СГІТО=4,0·10-5 М; СRh(III)=2,0·10-5 М; 

CNaCl=0,1 М; l=1,0 см; =350 нм. 
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Вплив пpиpoди тa кoнцeнтpaцiї aнioнy. Для cтвopeння oптимaльнoгo 

peaкцiйнoгo ceрeдoвищa пiд час oтримaння комплексу родію(IІІ) з ГІТО 

досліджували вплив природи і кoнцeнтрaцiї рiзниx coлей натрію на aнaлiтичний 

cигнaл. Як і в попередніх системах, природа і концентрація досліджуваних 

аніонів практично не впливають на процес комплексоутворення Rh(III) з ГІТО і 

проявляється схожий вплив, як на рис. 4.4. Для забезпечення стабільного 

реакційного середовища подальші визначення проводили у  0,32 М ацетатній 

буферній суміші та 0,1 М натрій хлориді, що дає змогу підтримувати рН 

середовища, а також забезпечити постійну іонну силу розчину. 

 

Взаємодія Rh(III) з реагентом при кімнатній температурі і нагріванні 

та стабільність продукту в часі. Вихідний комплекс [RhCl6]
3- є кінетично 

інертним, його взаємодія з ГІТО прискорюється після термічної активації 

розчинів на киплячій водяній бані (98С) (рис. 4.17). При кімнатній 

температурі взаємодія реагенту з іонами Rh(III) відбувається досить повільно і 

максимальне значення оптичної густини досягається більше ніж через добу. 

Максимальний вихід комплексу спостерігається після 30 хв нагрівання на 

киплячій водяній бані. Значення ΔА залишається сталим впродовж 10 год.  
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Рис. 4.17. Зміна оптичної густини комплексної сполуки родію(ІІІ) з ГІТО 

від часу нагрівання, СГІТО=4,0·10-5 М; СRh(III)=2,0·10-5 М; CNaCl=0,1 М; 

3 3СН СООNa+CH COOHС =0,32 М; рН=5,0; l=1,0 см; =350 нм; t98C. 
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Характеристики комплексу 5-гідроксиіміно-4-іміно-1,3-тіазолідин- 

2-ону з іонами Rh(III). Співвідношення компонентів у комплексі Rh(III) з ГІТО 

визначали методом насичення та ізомолярних серій. Рeзyльтaти дoслiджeнь 

нaвeдeнo на рис. 4.18 та 4.19. 
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Рис. 4.18. Дiaгрaми iзoмoлярних сeрiй cиcтеми Rh(III)–ГІТО, 

CRh(ІII)+ГІТО = 6,5·10-5 М (1); CRh(ІII)+ГІТО = 1,0·10-4 М (2); CRh(ІII)+ГІТО = 1,5·10-4 М (3); 

СNaCl=0,1 М;
3 3СН СООNa+CH COOHС =0,32 М; рН=5,0; l=1,0 см; =350 нм; τнагр=10 хв 

(t98C). 
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Рис. 4.19. Крива насичення для комплексної сполуки родію(ІІІ) з ГІТО, 

СRh(III)=5,0·10-5 М; СNaCl=0,1 М; 
3 3СН СООNa+CH COOHС =0,32 М; рН=5,0; l=1,0 см; 

=350 нм; τнагр=10 хв (t98C). 
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Результати експерименту вказують на утворення комплексу зі 

співвідношенням компонентів Rh(III):ГІТО=1:1. На основі даних діаграм 

ізомолярних серій розрахували значення ефективного молярного коефіцієнта 

світлопоглинання для досліджуваного комплексу Rh(III)–ГІТО при 350 нм, яке 

становить (6,50±0,11)·103 л∙моль-1∙см-1 [264]. Для максимального виходу 

комплексної сполуки Rh(III) з ГІТО оптимальним є 2-кратний надлишок 

реагенту (рис. 4.19). Розраховано формальну константу стійкості комплексу  

родію(ІІІ) з ГІТО – lgKf=5,9. 

Якщо говорити про взаємодію іонів родію(ІІІ) з ГІТО, то при рН>2,9 у 

розчині починається гідроліз іонів [RhCl6]
3-, при рН>2 у розчині будуть 

домінувати іони [Rh(H2O)3Cl3] [43, 49]. Але у кислих і нейтральних розчинах 

процеси акватації і гідролізу проходять досить повільно, оскільки хлоридні 

комплекси родію(ІІІ) є досить інертними. Хоча ми проводимо нагрівання і 

активуємо таким чином і гідроліз, але оскільки в розчині є ГІТО, то домінуючою 

буде реакція комплексоутворення. Тому очевидно, що як і у випадку з іонами 

паладію(ІІ) основна форма в якій родій буде взаємодіяти з ГІТО при СCl
- =0,1 M є  

[RhCl6]
3-. 

 

4.2.4. Взаємодія 5-гідроксиіміно-4-іміно-1,3-тіазолідин-2-ону з іонами 

Ir(IV) 

Електронні спектри поглинання. Взаємодія іридію з ГІТО призводить 

до зменшення світлопоглинання реагента при довжині хвилі 260 нм і 

утворюється плече при 350 нм. На рис. 4.20 представленні електронні спектри 

поглинання розчинів ГІТО і комплексної сполуки Ir(IV)–ГІТО. Подальші 

дослідження взаємодії проводили при довжині хвилі 350 нм, де спостерігається 

максимальне значення ΔА і поглинання самого реагенту є практично відсутнє 

[254, 265].  
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Рис. 4.20. Електронні спектри поглинання розчинів ГІТО і комплексної 

сполуки Ir(IV) з ГІТО СГІТО=4,0·10-5 М; СIr(IV)=2,0·10-5 М; CNaCl=0,1 М; рН=5,0; 

l=1,0 см. 

 
Bплив кислoтнoстi сeрeдовищa. Для визначення оптимальних умов 

комплексоутворення досліджено вплив рН на значення оптичної густини. На 

рис. 4.21 наведено результати досліджень впливу рН на інтенсивність 

поглинання комплексної сполуки Ir(IV)–ГІТО у присутності натрій хлориду. 
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Рис. 4.21. Зміна оптичної густини комплексної сполуки іридію(ІV) з ГІТО 

від кислотності середовища, СГІТО=4,0·10-5 М; СIr(IV)=2,0·10-5 М; CNaCl=0,1 М; 

l=1,0 см; =350 нм. 

 
Забарвлена сполука Ir(IV)–ГІТО починає утворюватись при рН=3,0. 

Мaксимaльнe значення oптичної гycтини спoстeрiгається пpи рН 5,0–6,0. Для 

подальших дослідження обрали кислотність середовища 5,0±0,1. 
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Вплив пpиpoди тa кoнцeнтpaцiї aнioнy. Щоб зaбeзпeчити 

мaксимaльний виxiд комплексної cпoлyки і вибpaти оптимальне реакційне 

середовище досліджували вплив природи і концентрації piзних aнioнiв coлeй 

нaтpiю на взаємодію Ir(IV) з ГІТО. Результати схожі до представлених на 

рис. 4.4. Оскільки Cl- іони незначно збільшують поглинання комплексу Ir(IV) з 

ГІТО і вони часто наявні в реальних аналізованих об’єктах, то для подальшого 

дослідження цієї реакції обрали середовище натрій хлориду і ацетатної 

буферної суміші, яка забезпечує стале значення кислотності середовища 

(рН=5,0±0,1).  

 

Взаємодія Ir(IV) з 5-гідроксиіміно-4-іміно-1,3-тіазолідин-2-оном при 

кімнатній температурі і нагріванні та стабільність продукту в часі. 

Експериментально було встановлено, що комплекс Ir(ІV) з ГІТО без нагрівання 

утворюється дуже повільно. Тому для встановлення оптимальних умов 

комплексоутворення дослідили вплив тривалості нагрівання розчинів на 

киплячій водяній бані на вихід сполуки Ir(IV) з ГІТО (рис. 4.22).  
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Рис. 4.22. Вплив часу нагрівання на значення оптичної густини 

комплексної сполуки іридію(ІV) з ГІТО, СГІТО=4,0·10-5 М; СIr(IV)=2,0·10-5 М; 

CNaCl=0,1 М; 
3 3СН СООNa+CH COOHС =0,32 М; рН=5,0; l=1,0 см; =350 нм; t98C. 
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Як видно з рис. 4.22, максимальне значення оптичної густини комплексу 

спостерігається після 60 хв нагрівання на киплячій водяній бані (~98°С), без 

нагрівання ці значення оптичних густин не досягаються навіть через добу. 

Утворення комплексної сполуки іридію(IV) з ГІТО під час нагрівання 

зумовлене термічною активацією кінетично інертного вихідного комплексу 

[IrCl6]
2-, який своєю інертністю поступається лише [OsCl6]

2- [43]. Подальші 

дослідження проводили після нагрівання на киплячій водяній бані впродовж 

60 хв. Світлопоглинання комплексу, отриманого після 60 хв нагрівання на 

киплячій водяній бані, залишається практично незмінним впродовж 5–6 год. 

 

Характеристики комплексу 5-гідроксиіміно-4-іміно-1,3-тіазолідин- 

2-ону з іонами Ir(IV). Встановлено співвідношення компонентів у комплексі 

Ir(IV) з ГІТО методом ізомолярних серій і методом молярних відношень. 

Результати досліджень наведені на рис. 4.23 та 4.24. 
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Рис. 4.23. Дiaгрaмa iзoмoлярної сeрiї системи Ir(ІV)–ГІТО, 

CIr(ІV)+ГІТО = 1,0·10-4 М; СNaCl=0,1 М; 
3 3СН СООNa+CH COOHС =0,32 М; рН=5,0; l=1,0 см; 

=350 нм; τнагр=10 хв (t98C). 

 

Ці методи вказують на утворення комплексу зі співвідношенням 

компонентів Ir(IV):ГІТО=1:1. На основі даних діаграми ізомолярних серій 
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розраховано значення ефективного молярного коефіцієнта світлопоглинання 

для досліджуваного комплексу Ir(IV)–ГІТО при довжині хвилі 350 нм, яке рівне 

(5,03±0,06)·103 л·моль-1·см-1 [265].  
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Рис. 4.24. Крива насичення для комплексної сполуки іридію(ІV) з ГІТО, 

СIr(IV)=5,0·10-5 М; СNaCl=0,1 М;  
3 3СН СООNa+CH COOHС =0,32 М; рН=5,0; l=1,0 см; 

=350 нм; τнагр=10 хв (t98C). 

 

Як видно з кривої насичення (рис. 4.24), для максимального виходу 

комплексної сполуки Ir(IV) з ГІТО оптимальним є 1,5-кратний надлишок 

реагенту. 

Значення формальної константи стійкості комплексу – lgKf=5,6. Це 

значення показує наскільки комплекс Ir(ІV)–ГІТО стійкіший від 

аквагідроксихлоридних комплексів іридію. 

Основна форма іонів іридію(IV), яка вступатиме у взаємодію з ГІТО буде 

[IrCl6]
2-. Хоча уже у розчинах 1 M хлоридної кислоти існують іони [IrCl6]

2-, 

[Ir(H2O)Cl5]
- і [IrOHCl5]

2-, а у межах кислотності серeдовища 2,5–6,5 

утворюються комплекси [IrOHCl5]
2-, [Ir(OH)2Cl4]

2-, [Ir(OH)3Cl3]
2- і [Ir(OH)4Cl2]

2-. 

Але для того щоб настала рівновага між формами існування іридію(IV) у 

хлоридних розчинах потрібно витримати ці розчини при певних значеннях рН 

тривалий час. Ще чим більша концентрація лужного металу, тим менша 
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швидкість акватації іонів [IrCl6]
2-, тому  у присутності натрій хлориду 

(С(NaCl)=0,1 M і 
3 3СН СООNa+CH COOHС =0,32 M, (рН=5,00)) іони іридію(IV) 

перебуватимуть в основному у формі [IrCl6]
2- [42-44, 52]. 

 

4.2.5. Взаємодія 5-гідроксиіміно-4-іміно-1,3-тіазолідин-2-ону з іонами 

Ru(IV) 

Електронні спектри поглинання. Електронні спектри поглинання 

розчинів реагента і сполуки Ru(IV)–ГІТО представлені на рис. 4.25. Комплекс 

максимально поглинає світло у тій самій ділянці, що і барвник, проте 

характеризується ще плечем в межах довжин хвиль 325–450 нм. Для 

фотометричних досліджень обрали ділянку спектру при 350 нм, де оптична 

густина реагента є незначною незалежно від його концентрації та 

спостерігається максимальна різниця у світлопоглинанні барвника і комплексу  

Ru(IV)–ГІТО [266]. 
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Рис. 4.25. Електронні спектри поглинання розчинів ГІТО і комплексної 

сполуки Ru(IV) з ГІТО СГІТО=4,0·10-5 М; СRu(IV)=2,0·10-5 М; CNaCl=0,1 М; рН=5,0; 

l=1,0 см. 

 

Bплив кислoтнoстi сeрeдовищa. Як і при дослідженні взаємодії з іонами 

попередніх платинових металів, ГІТО утворює комплексну сполуку з іонами 

Ru(IV) у широкому діапазоні рН (рис. 4.26).  
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Рис. 4.26. Зміна оптичної густини комплексної сполуки рутенію(ІV) з 

ГІТО від кислотності середовища, СГІТО=4,0·10-5 М; СRu(IV)=2,0·10-5 М; 

CNaCl=0,1 М; l=1,0 см; =350 нм. 

 

Як видно з рис. 4.26, реакція починає відбуватися вже при рН=3,0, але 

максимальне значення ΔА спостерігається при рН 4,5–5,5. Тому всі наступні 

дослідження ми проводили при рН 5,0±0,1. 

 

Вплив пpиpoди тa кoнцeнтpaцiї aнioнy. Взаємодію ioнів Ru(IV) з ГІТО 

дoслiджyвaли у пpиcyтнocті piзних coлeй нaтpiю для вибopy peaкційнoгo 

cepeдoвища. Результати схожі до наведених на рис. 4.4. Подальші дослідження 

комплексоутворення проводили у присутності 0,1 М розчину натрій хлориду та 

0,32 М розчину ацетатної буферної суміші, яка дозволяє підтримували стале 

значення кислотності середовища. 

 

Взаємодія Ru(IV) з реагентом при кімнатній температурі і нагріванні 

та стабільність продукту в часі. Експериментально встановлено, що 

взаємодія іонів рутенію(IV) з ГІТО при кімнатній температурі (18–23С) 

відбувається дуже повільно. Для прискорення проходження реакції 

досліджували вплив часу нагрівання на киплячій водяній бані (98С) на 

інтенсивність світлопоглинання комплексу Ru(IV)–ГІТО (рис. 4.27). 



92 

 

Як видно з рис. 4.27 максимальний вихід комплексу спостерігається вже 

після 25 хв нагрівання на киплячій водяній бані, що використали у подальших 

експериментальних дослідженнях. Швидше утворення сполуки ГІТО з іонами 

рутенію(IV) при нагріванні зумовлене термічною активацією його комплексу, 

який вступає у реакцію з ГІТО. Оптична густина, отриманого після 25 хв 

нагрівання розчину комплексу, практично не змінюється впродовж доби. 
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Рис. 4.27. Вплив часу нагрівання на значення оптичної густини 

комплексної сполуки рутенію(ІV) з ГІТО, СГІТО=4,0·10-5 М; СRu(IV)=2,0·10-5 М; 

CNaCl=0,1 М; 
3 3СН СООNa+CH COOHС =0,32 М; рН=5,0; l=1,0 см; =350 нм; t98C. 

 

Характеристики комплексу 5-гідроксиіміно-4-іміно-1,3-тіазолідин- 

2-ону з іонами Ru(IV). Методами ізомолярних серій і молярних відношень 

(насичення) було встановлено співвідношення компонентів у комплексі Ru(IV) 

з ГІТО. Oдeржaнi рeзyльтaти eкспeримeнтaльниx дoслiджeнь зoбрaжeнi нa 

рис. 4.28 та 4.29. 

При встановлені складу комплексу методом ізомолярних серій, як видно з 

рис. 4.28, можливі два варіанти проведення дотичних, в результаті чого 

співвідношення компонентів  Ru(IV):ГІТО може бути 1:1 або 1:2. Цей метод не 

є дуже надійним та універсальним, адже у нього є ряд обмежень, а також 

графічний спосіб не завжди ефективний, оскільки зовнішня форма кривої 
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залежить від міцності утвореного комплексу, концентрації реагуючих речовин. 

Тому ми використали ще метод молярних відношень для встановлення складу 

комплексу, згідно якого  співвідношенням компонентів Ru(IV):ГІТО у 

комплексі становить 1:1.  
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Рис. 4.28. Дiaгрaмa iзoмoлярної сeрiї системи Ru(ІV)–ГІТО, 

CRu(ІV)+ГІТО = 1,0·10-4 М; СNaCl=0,1 М;
3 3СН СООNa+CH COOHС =0,32 М; рН=5,0; l=1,0 см; 

=350 нм; τнагр=25 хв (t98C). 
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Рис. 4.29. Крива насичення для комплексної сполуки рутенію(ІV) з ГІТО, 

СRu(IV)=5,0·10-5 М; СNaCl=0,1 М; 
3 3СН СООNa+CH COOHС =0,32 М; рН=5,0; l=1,0 см; 

=350 нм; τнагр=25 хв (t98C). 
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На основі даних ізомолярної діаграми розраховано значення ефективного 

молярного коефіцієнта світлопоглинання для досліджуваного комплексу 

Ru(IV)–ГІТО при 350 нм, яке становить (6,21±0,12)∙103 л∙моль-1∙см-1.  

Як видно з рис. 4.29, для максимального виходу забарвленої комплексної 

сполуки Ru(IV) з ГІТО оптимальним є 1,5-кратний надлишок реагенту. 

Оскільки розрахунок констант стійкості комплексних сполук рутенію є 

утрудненим процесом через різноманіття форм існування Ru(IV) у водних 

розчинах, тому розрахували лише формальну константу стійкості комплексу – 

lgKf=6,7. 

 Рутеній(IV) буде взаємодіяти з ГІТО у формі [RuCl6]
2-, оскільки по 

аналогії з іншими платиновими металами при CCl
- =0,1 M і рН=5,0 основна 

частина іонів рутенію перебуватиме у комплексі [RuCl6]
2-, оскільки для того 

щоб встановилась рівновага між формами існування платинових металів у 

хлоридних розчинах має пройти деякий час (від декількох год до декількох діб). 

 

4.3. Спектрофотометрія  4-[N'-(4-іміно-2-оксо-тіазолідин-5-іліден)-

гідразино]-бензенсульфокислоти з іонами платинових металів 

Експериментально встановлено, що  4-[N'-(4-іміно-2-оксо-тіазолідин- 

5-іліден)-гідразино]-бензенсульфокислота взаємодіє з іонами Pd(II) утворюючи 

сполуку жовто-зеленого кольору, тоді як з іонами Pt(IV), Rh(III), Ir(IV) і Ru(IV) 

взаємодія не спостерігалась у всій області кислотності середовища як за 

кімнатної температури (18–23С) (рис. 4.30) так і при нагріванні (98С) [251]. 

Відмінність у спектрах поглинання на рис. 4.30 можна пояснити тим, що 

в ультрафіолетовій ділянці спектра – це смуги поглинання хлоридних форм 

платинових металів. 
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Рис. 4.30. Електронні спектри поглинання розчинів ІТГБК і реагенту  

в присутності іонів Pt(IV), Rh(III), Ir(IV), Ru(IV), СІТГБК=4,0·10-5 М; 

СPt(IV)=2,0·10-5 М; СRh(III)=2,0·10-5 М, СIr(IV)=2,0·10-5 М, СRu(IV)=2,0·10-5 М, 

CNaCl=0,1 М; рН=8,0; l=1,0 см. 

 

4.3.1. Взаємодія  4-[N'-(4-іміно-2-оксо-тіазолідин-5-іліден)-гідразино]-

бензенсульфокислоти з іонами Pd(II) 

Електронні спектри поглинання. На рис. 4.31 представленні електронні 

спектри поглинання розчинів ІТГБК і комплексної сполуки Pd(II)–ІТГБК. 
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Рис. 4.31. Електронні спектри поглинання розчинів ІТГБК і комплексної 

сполуки Pd(II) з ІТГБК СІТГБК=4,0·10-5 М; СPd(II)=2,0·10-5 М; CNaCl=0,1 М; рН=8,0; 

l=1,0 см. 



96 

 

Для продукту взаємодії Pd(II) з ІТГБК характерний максимум 

світлопоглинання при 382 нм, який співпадає із максимум поглинання самого 

реагента, але для комплексу характерне ще плече світлопоглинання у діапазоні 

довжин хвиль 270–340 нм і 420–550 нм. Максимальна різниця у 

світлопоглинанні комплексу та ІТГБК стостерігається при 438 нм, де сам 

барвник практично не поглинає [267]. 

 

Bплив кислoтнoстi сeрeдовищa. Для встановлення оптимальних умов 

комплексоутворення дослідили вплив кислотності середовища на 

максимальний вихід комплексної сполуки Pd(II) з ІТГБК. На рис. 4.32. 

представлено результати досліджень впливу рН на вихід забарвленої 

комплексної сполуки Pd(II)–ІТГБК у присутності натрій хлориду.  
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Рис. 4.32. Зміна оптичної густини комплексної сполуки паладію(ІІ) з 

ІТГБК від кислотності середовища, СІТГБК=4,0·10-5 М; СPd(II)=2,0·10-5 М; 

CNaCl=0,1 М; l=1,0 см; =438 нм. 

 

Як видно з рис. 4.32, забарвлена сполука Pd(II)–ІТГБК утворюється в 

широкому інтервалі рН. Максимальний вихід сполуки спостерігається в 

діапазоні рН 7,6–8,3. Подальші дослідження проводили при рН=8,0±0,1. 
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Вплив пpиpoди тa кoнцeнтpaції aнioнy. Досліджували вплив 

кoнцeнтpaцiї та пpиpoди aнioнiв piзних coлeй нaтpiю на знaчeння aнaлiтичнoгo 

сигнaлy кoмплeкcнoї спoлyки Pd(II) з ІТГБК, для того щоб вибpaти oптимaльнe 

peaкційнe cepeдoвищe і підвищити експресність методики визначення паладію. 

Результати експерименту представлено на рис. 4.33. 
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Рис. 4.33. Залежність оптичної густини комплексу Pd(II) з ІТГБК від 

концентрації аніонів солей натрію;  – без додаткового внесення солей; 

CPd(ІI)=2,0·10-5 М; СІТГБК=4,0·10-5 М; pH=8,0; =438 нм; l=1,0 см. 

 

Загалом природа аніона мало впливає на фотометричні характеристики 

комплексу (рис. 4.33). У присутності малих концентрацій фосфат- і тетраборат-

іонів дещо збільшується величина аналітичного сигналу, а більші концентрації 

цих аніонів в розчині призводять до незначного зменшення оптичної густини. 

Нітрат-, хлорид-, ацетат- та сульфат-іони майже не впливають на вихід 

комплексу. Як реакційне середовище вибрали розчин натрій тетраборату, 

оскільки присутність 0,05 М розчину Na2B4O7 незначно підвищує вихід 

комплексу і покращує експресність методики, так як дозволяє підтримувати 

стале значення рН в оптимальному діапазоні комплексоутворення іонів Pd(II) з 

ІТГБК. 



98 

 

Взаємодія Pd(II) з 4-[N'-(4-іміно-2-оксо-тіазолідин-5-іліден)-гідразино]-

бензенсульфокислотою при кімнатній температурі і нагріванні та 

стабільність продукту в часі. Як показали результати досліджень, 

комплексоутворення іонів паладію(II) з ІТГБК відбувається при кімнатній 

температурі (~18–23°С) зразу ж після встановлення кислотності середовища. 

Нагрівання розчинів на киплячій водяній бані (~98°С) спричинює зменшення 

світлопоглинання розчинів, проте комплексна сполука Pd(II)−ІТГБК повністю 

не руйнується навіть при нагріванні протягом 60 хв (рис. 4.34). При зберіганні 

розчину отриманого продукту значення оптичної густини залишається сталим 

упродовж 72 год [267]. 
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Рис. 4.34. Вплив часу нагрівання на значення оптичної густини 

комплексної сполуки паладію(ІІ) з ІТГБК, СІТГБК=4,0·10-5 М; СPd(II)=2,0·10-5 М; 

742 OBNaC =0,05 М; рН=8,0; l=1,0 см; =438 нм; t98C. 

 

Характеристики комплексу 4-[N'-(4-іміно-2-оксо-тіазолідин-5-іліден)-

гідразино]-бензенсульфокислоти з іонами Pd(II). Використовуючи метод 

ізомолярних серій і метод насичення встановили співвідношення компонентів у 

комплексі Pd(II) з ІТГБК. Рeзyльтaти дoслiджeнь зoбрaжeнi на рис. 4.35 та 4.36. 

Одержані результати вказують на утворення комплексу зі співвідношенням 

компонентів Pd(II):ІТГБК=1:2. На основі даних діаграми ізомолярної серії 
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обраховано ефективний молярний коефіцієнт світлопоглинання для 

досліджуваного комплексу Pd(II)–ІТГБК, який становить (7,48±0,09)∙103 л∙моль-1∙см-1, 

а також формальну константу стійкості  − 7,94∙1010 [267]. Але оскільки 

використовуючи метод ізомолярних серій порахувати умовну константу 

стійкості можна надійно переважно лише для комплексів складу 1:1, то 

отримане значення константи стійкості не зовсім коректне. 
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Рис. 4.35. Дiaгрaмa iзoмoлярної сeрiї системи Pd(ІI)−ІТГБК, 

CPd(ІI)+ІТГБК=1,0·10-4 М; 
742 OBNaC =0,05 М; рН=8,0; l=1,0 см; =438 нм. 
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Рис. 4.36. Крива насичення для комплексної сполуки паладію(ІІ) з ІТГБК, 

СPd(II)=5,0·10-5 М; 
742 OBNaC =0,05 М; рН=8,0; l=1,0 см; =438 нм. 
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Вихід комплексу залежить від надлишку реагента, тому що утворення 

комплексної сполуки є рівноважним процесом. З цих причин проводили 

дослідження впливу кількості ІТГБК на вихід комплексу Pd(II)−ІТГБК. Розчини 

реагентів, переважно володіють інтенсивним забарвленням і якщо додавати 

значний надлишок барвника, то світлопоглинання холостого розчину є досить 

високим, що негативно впливає на вимірювання оптичної густини комплексу. 

Через це для комплексоутворення іонів паладію(II) з ІТГБК додавали такий 

надлишок реагенту, за якого спостерігався максимальний вихід комплексу, а 

аналітичний сигналу розчину порівняння був мінімальним. З рис. 4.36 видно, 

що для одержання комплексу Pd(II) з ІТГБК оптимальним є 5-кратний 

надлишок реагента. 

Паладій(ІІ) при рН=8,0, згідно розрахунків одержаних програмою  Visual 

MINTEQ 3.1 [260]  у розчинах без комплексуючих аніонів буде перебувати у 

гідрокосформі [PdOH]+ (рис. 4.9), але оскільки кінетика заміщення хлорид іону 

у комплексі  [PdCl4]
2- не є швидким процесом, то ці іони також будуть присутні 

у розчині [42-45]. Взаємодія іонів Pd(II) з ІТГБК відбувається миттєво, тому 

основна частка іонів паладію(ІІ), які вступатимуть у взаємодію перебуватимуть 

у формі [PdCl4]
2-. 

Згідно експериментальних результатів, а також спираючись на 

літературні дані по взаємодії іонів паладію(ІІ) з органічними реагентами [43, 

181, 268], можна зробити припущення, що іони паладію взаємодію з ІТГБК за 

наступною схемою (рис.4.37):  
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Рис. 4.37. Гіпотетична схема утворення комплексу Pd(II) з ІТГБК, де L – 

координовані Cl-, OH- -іони або аква групи. 
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4.4. Вольтамперометричне дослідження взаємодії азолідонів з іонами 

платинових металів 

Для того, щоб підтвердити взаємодію між іонами платинових металів та 

азолідонами ми використали вольтамперометричний метод, а саме 

осцилополярографію, яка дозволяє одержати більше інформації про 

комплексоутворення досліджуваних іонів металів з реагентами, природу 

відновлення отриманих сполук на ртутному крапаючому електроді. 

 

4.4.1. Вольтамперометрія Pd(II) з 5-гідроксиіміно-4-іміно-1,3-

тіазолідин-2-оном 

Вольтамперограми процесу відновлення ГІТО та сполуки іонів Pd(II) з 

ГІТО (рис. 4.38) підтверджують комплексоутворення у системі Pd(II)−ГІТО. 

Зменшення піку ГІТО при -0,45 В, а також збільшення сили струму при -0,92 В 

і зсув потенціалу відповідно на 20 і 100 мВ вказують на те, що відбувається 

утворення комплексу. Відсутність анодної вітки вказує на необоротність 

електрохімічного процесу.  
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Рис. 4.38. Вольтамперограми відновлення Pd(II), ГІТО за наявності та 

відсутності іонів Pd(II), CГІТО=8,0·10-5 М; СNaCl=0,1 М; 
3 3СН СООNa+CH COOHС =0,32 М; 

рН=5,0; τнагр=10 хв (t98C); V=1,0 В/с. 
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Також проведено дослідження взаємодії ГІТО з Pd(II) в середовищі 

аміачного буферного розчину. При цьому спостерігається зсув піків 

відновлення ГІТО в катодну область, що свідчить про утворення комплексних 

сполук Pd(II) з ГІТО. Спостережувані на вольтамперограмах катодні піки 

відповідають відновленню зв’язаного в комплекс ГІТО (рис. 4.39). 

Серед зазначених катодних піків для розробки методики найкраще 

підходять перший та третій піки ГІТО. Проте перший катодний пік 

характеризується більшим значенням катодного струму в широкому інтервалі 

рН, тому різниця у його висоті за наявності паладію(ІІ) буде виражена більшою 

мірою, що дозволить розробити більш чутливу методику. 
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Рис. 4.39. Вольтамперограми розчинів ГІТО, ГІТО за наявності Pd(II) та 

Pd(II) в середовищі аміачного буферного розчину, СPd(II)=8,1·10-5 М; 

CГІТО=7,9·10-5 М; µ=0,32 М; V=1,0 B/c; рН=7,0. 

 

Зниженням висоти першого катодного піку ГІТО при введенні у розчин 

іонів Pd(II) дало змогу розробили та запропонувати чутливу 

вольтамперометричну методику визначення паладію при рН 5,0 у присутності 

натрій хлориду (табл. 4.1). Спостерігається дві області, де аналітичний сигнал 

лінійно залежить від концентрації іонів Pd(II) [269]. 
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Таблиця 4.1 

Метрологічні характеристики вольтамперометричного визначення 

паладію у присутності ГІТО (CГІТО=7,9·10-5 М; µ=0,32 М; рН=5,0;  V=1,0 B/c) 

Рiвняння грaдyювaльнoгo грaфiка 

Iнтeрвaл 

визнaчувaних 

кoнцeнтрaцiй, М 

МВ, М 

Кoефiцiєнт 

корeляцiї, 

R 

Iк
п = (1,98±0,01)+(0,29±0,02)·105СPd(II) 9,4·10-6–7,2·10-5 

1,9·10-7 
0,9987 

Iк
п =(-0,31±0,03)+0,42±0,03)·106СPd(II) 9,4·10-7–5,6·10-6 0,9973 

 

 

4.4.2. Вольтамперометрія Pt(IV), Rh(III), Ir(IV) і Ru(IV) з  

5-гідроксиіміно-4-іміно-1,3-тіазолідин-2-оном 

Вольтамперограми процесу відновлення  Pt(IV), ГІТО та сполуки 

Pt(IV)−ГІТО (рис. 4.40) вказують на те, що внаслідок взаємодії платини з ГІТО 

утворюється комплекс.  
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Рис. 4.40. Вольтамперограми відновлення Pt(IV), ГІТО за наявності та 

відсутності іонів Pt(IV), а – CГІТО=8,0·10-5 М; СNaCl=0,1 М; 
3 3СН СООNa+CH COOHС =0,32 М; 

рН=5,0; τнагр=60 хв (t98C); V=1,0 B/c; б – CГІТО=1,6·10-5 М; СNaCl=0,1 М; 

3 3СН СООNa+CH COOHС =0,32 М; рН=5,0; τнагр=60 хв (t98C); V=1,0 B/c. 



104 

 

Унаслідок взаємодії відбувається зменшення піку ГІТО при -0,43 В і -0,55 В, 

та поява нового піку, який роздвоюється при -0,88 В і -0,93 В. Відбувається 

також зсув потенціалів. А також спостерігаються КСВ. Вiдсyтнiсть aнoднoї 

вiтки вкaзyє на тe, щo пpoцeс нeoбopoтній.  

Вольтамперограми процесу відновлення  Rh(III), ГІТО та сполуки 

Rh(III)−ГІТО (рис. 4.41) вказують на те, що внаслідок взаємодії родію з ГІТО 

утворюється комплекс. При надлишку реагента по відношенню до металу 

відбувається зменшення піків відновлення самого реагента, а також їхній зсув. 

Хвиля відновлення самого родію спостерігається при -1,3 В, а при наявності 

ГІТО полегшується відновлення родію з комплексу, а пізніше сам ліганд 

відновлюється на самому родію. У цьому випадку можна говорити про каталіз 

лігандом.  
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Рис. 4.41. Вольтамперограми відновлення Rh(III), ГІТО за наявності та 

відсутності іонів Rh(III), а – CГІТО=8,0·10-5 М; СNaCl=0,1 М; 
3 3СН СООNa+CH COOHС =0,32 М; 

рН=5,0; τнагр=30 хв (t98C); V=1,0 B/c; б – CГІТО=1,6·10-5 М; СNaCl=0,1 М; 

3 3СН СООNa+CH COOHС =0,32 М; рН=5,0; τнагр=30 хв (t98C); V=1,0 B/c. 

 

Така сама ситуація спостерігається при вольтамперометричному процесі 

відновлення Ir(IV), Ru(IV), ГІТО та сполук Ir(IV)−ГІТО і Ru(IV)−ГІТО 

(рис. 4.42, 4.43), які вказують на те, що внаслідок взаємодії цих металів з ГІТО 

утворюється комплекс.  
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Рис. 4.42. Вольтамперограми відновлення Ir(IV), ГІТО та Ir(IV)−ГІТО,  

а – CГІТО=8,0·10-5 М; СNaCl=0,1 М; 
3 3СН СООNa+CH COOHС =0,32 М; рН=5,0;  

τнагр=60 хв (t98C); V=1,0 B/c; б – CГІТО=1,6·10-5 М; СNaCl=0,1 М; 

3 3СН СООNa+CH COOHС =0,32 М; рН=5,0; τнагр=60 хв (t98C); V=1,0 B/c. 
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Рис. 4.43. Вольтамперограми відновлення Ru(IV), ГІТО та Ru(IV)−ГІТО,  

а – CГІТО=8,0·10-5 М; СNaCl=0,1 М;  
3 3СН СООNa+CH COOHС =0,32 М; рН=5,0; 

τнагр=25 хв (t98C); V=1,0 B/c; б – CГІТО=1,6·10-5 М; СNaCl=0,1 М; 

3 3СН СООNa+CH COOHС =0,32 М; рН=5,0; τнагр=25 хв (t98C); V=1,0 B/c. 

 

При надлишку реагента по відношенню до металу відбувається 

зменшення піків відновлення самого реагента, а також їхній зсув. За 

наявності ГІТО полегшується відновлення іридію та рутенію з комплексу, а 
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пізніше сам ліганд відновлюється на самому металі. Це також каталіз 

лігандом. 

 

4.4.3. Вольтамперометрія Pd(II) з 4-[N'-(4-іміно-2-оксо-тіазолідин- 

5-іліден)-гідразино]-бензенсульфокислотою 

Вольтамперограми процесу відновлення ІТГБК та сполуки 

Pd(II)−ІТГБК (рис. 4.44) підтверджують наші припущення щодо реакції 

комплексоутворення. Зменшення піку ІТГБК при -1,07 В пропорційно до 

збільшення концентрації іонів Pd(II) вказує на те, що відбувається 

утворення комплексу. Нe спoстepiгaлoсь пoяви aнoднoї вітки на 

вольтамперограмі, що вказує на те, що процес відбувається необоротно.  
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Рис. 4.44. Вольтамперограми відновлення Pd(II), ІТГБК за наявності та 

відсутності іонів Pd(II), СІТГБК=5,0·10-5 М; 
742 OBNaC =0,05 М; рН=8,0; V=1,0 B/c. 

 

Результати спектрофотометричних і вольтамперометричних досліджень 

спонукають до наступних висновків: 

 експериментально встановлено, що ГІТО взаємодіє з іонами Pd(II), Pt(IV), 

Rh(III), Ir(IV) і Ru(IV) у слабокислому середовищі, а ІТГБК – з іонами Pd(II) 

в слаболужному середовищі. Одержано електронні спектри світлопоглинання 

продуктів взаємодії та визначено оптимальні спектральні ділянки для 

спектрофотометричних досліджень; 
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 встановлено оптимальні умови комплексоутворення азолідонів з 

платиноїдами: кислотність середовища, вплив концентрації і природи 

аніонів різних солей натрію, тривалість нагрівання на киплячій водяній бані 

(~98°С), стійкість сполук у часі. Природа аніонів проявляється однаковим 

чином стосовно усіх платиноїдів. Наявність у розчинах досліджуваних 

сполук іонів сильних окисників, зокрема перхлорату, може призвести до 

часткового руйнування реагенту та комплексної сполуки. Час нагрівання на 

водяній бані добре корелює з лабільністю аквагідроксохлоридних комплексів 

платинових металів. За збільшенням лабільності одержуємо наступний ряд: 

Ir(IV) (60 хв) = Pt(IV) (60 хв) < Rh(III) (30 хв) < Ru(IV) (25 хв) < Pd(II) (10 хв); 

 методом насичення встановлено оптимальний надлишок реагентів 

необхідний для максимального виходу комплексних сполук, методом 

ізомолярних серій встановлено співвідношення компонентів для отриманих 

сполук ГІТО та ІТГБК з усіма досліджуваними платиновими металами, 

розраховано значення ефективних молярних коефіцієнтів світлопоглинання 

цих комплексів; 

 підтверджена взаємодія ГІТО з іонами Pd(II), Pt(IV), Rh(III), Ir(IV) і Ru(IV) у 

слабокислому середовищі. Про це свідчать зсуви потенціалів відновлення 

реагента з комплексного стану стосовно вільного реагента, та зменшення 

піків реагента в присутності іонів платиноїдів; 

 комплексоутворення  ІТГБК – з іонами Pd(II) в слаболужному середовищі 

підтверджується зменшенням піків відновлення реагента пропорційно 

концентрації іонів Pd(II). Відсутність піків відновлення комплексної сполуки 

у цьому випадку, очевидно, пов’язана з її відновленням на висхідній вітці 

розряду гідрогену;  

 на прикладі системи ГІТО−Pd(II) показана можливість вольтамперо-

метричного визначення іонів паладію в слабокислому середовищі.  
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РОЗДІЛ 5  

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПЛАТИНОЇДІВ І 

АЗОЛІДОНІВ 

 

5.1. Метрологічні характеристики спектрофотометричного визна-

чення платиноїдів з 5-гідроксиіміно-4-іміно-1,3-тіазолідин-2-оном і 4-[N'-(4-

іміно-2-оксо-тіазолідин-5-іліден)-гідразино]-бензенсульфокислотою  

Використовуючи дані, які описані у розділі 4, щодо отримання 

забарвлених комплексних сполук Pd(II), Pt(IV), Rh(III), Ir(IV) та Ru(IV) з 

азолідонами, ми розробили спектрофотометричні методики визначення 

платиноїдів із цими реагентами [251, 256-259, 262-265, 267]. Під час 

дослідження взаємодії платинових металів з ГІТО та ІТГБК встановлено, що 

значення оптичної густини лінійно залежить від концентрації визначуваного 

аналіту в розчині. Мeтpoлoгiчнi хaрaктepистики poзpoблeниx мeтoдик 

спeктpoфoтoмeтричнoгo визнaчeння плaтинoвиx мeтaлiв за дoпoмoгoю 

aзoлiдонiв представлено в табл. 5.1 та 5.2. 

Таблиця 5.1 

Мeтpoлoгiчнi хaрaктepистики спeктpoфoтoмeтричнoгo визнaчeння платиноїдів 

за допомогою ГІТО; n=5; P=0,95; СГІТО=8,0·10-5 М; λ=350 нм; l=1 см. 

Метал 
Лінійність, 

СMe, М 

Рiвняння грaдyювальнoгo грaфiкa, СMe, М МВ, М R 

Pd(II) 
6,0·10-6 – 

6,0·10-5 
ΔA350=(0,012±0,005)+(6,76±0,22)·103·CPd(II) 2,1·10-6 0,9975 

Pt(IV) 
7,0·10-6 – 

8,0·10-5 
ΔA350=(0,014±0,004)+(5,79±0,09)·103·CPt(IV) 2,4·10-6 0,9995 

Rh(III) 
4,0·10-6 – 

4,0·10-5 
ΔA350=(0,019±0,002)+(4,72±0,07)·103·CRh(III) 1,4·10-6 0,9996 

Ir(IV) 
7,0·10-6 – 

6,0·10-5 
ΔA350=(0,011±0,005)+(5,64±0,14)·103·CIr(IV) 2,5·10-6 0,9989 

Ru(IV) 
5,0·10-6 – 

6,0·10-5 
ΔA350=(0,021±0,003)+(6,24±0,14)·103·CRu(IV) 1,7·10-6 0,9993 

 

де МВ – межа виявлення; R – коефіцієнт кореляції 
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Таблиця 5.2 

Метрологічні характеристики спектрофотометричного визначення Pd(II) за 

допомогою ІТГБК; n=5; P=0,95; СІТГБК=1,0·104 М; λ=438 нм. 

Лінійність, СMe, М 1,8·10-6–2,1·10-5 

Piвняння 

грaдуювaльнoгo 

грaфiка,СPd, М 

А438=(0,026±0,006)+(2,85±0,03)·104·СPd 

МВ, М 6,4·10-7 

Коефіцієнт кореляції R 0,9997 

 

 

Отже, із таблиць 5.1 і 5.2 видно, що спектрофотометричні методики 

визначення платиноїдів за допомогою азолідонів ГІТО та ІТГБК 

характеризуються межами лінійності приблизно один порядок, хорошою 

чутливістю, відтворюваністю, експресністю (методика визначення паладію(ІІ)) 

та простотою виконання.  

При спектрофотометричному визначенні паладію, з цими реагентами, 

чутливішою є реакція з використанням ІТГБК.  

Якщо порівнювати розроблені методик визначення платинових металів за 

допомогою ГІТО та ІТГБК з відомими фотометричними методики визначення 

платиноїдів за допомогою похідних роданіну [17-39], то більшість з них є 

довготривалими (деякі 3–4 год) і взаємодія відбувається у сильнокислому 

середовищі. Інші відомі методики спектрофотометричного визначення 

платиноїдів також проводяться у сильнослому середовищі, або потребують 

використання органічного розчинника (Додаток А). Проте є низка об’єктів з 

невеликим вмістом платинових металів і значною матрицею на основі силіцію 

(керамо-силікатні каталізатори, руди силікатного характеру, польові 

транзистори тощо), аналіз яких за методиками [17-39] або неможливий, або 

пов'язаний із значними труднощами в пробопідготовці. Використовуючи ГІТО 
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та ІТГБК для визначення платиноїдів не потрібно відділяти їх від матриці на 

основі силіцію, а також використовувати шкідливі органічні розчинники.  

 

Методика визначення Pd(II) з 5-гідроксиіміно-4-іміно-1,3-тіазолідин- 

2-оном. У мірну колбу місткістю 25,0 мл вносять аліквотну частину 

досліджуваного розчину Pd(II) в межах 6,0·10-6–6,0·10-5 М у кінцевому об’ємі, 

0,25 мл 8,0·10-3 М спиртового розчину ГІТО, 2,0 мл 4,0 М натрій ацетату і 

1,25 мл 2,0 М натрій хлориду. Потім підводять pH до потрібного значення 

(pH=5,0) CH3COOH або CH3COONa. Після цього, дистильовану воду додають 

до загального об’єму, і розчини нагрівають на киплячій водяній бані (~98°С) 

протягом 10 хв, охолоджують до кімнатної температури (18–23°C) і 

вимірюють оптичну густину навпроти розчину порівняння при =350 нм, 

l=1,0 см. Розчин порівняння містить усі компоненти крім Pd(II) і термічно 

обробляється. Концентрацію Pd(II) знаходять за попередньо побудованим 

градуювальним графіком чи способом добавок. 

 

Методика визначення Pt(IV) з 5-гідроксиіміно-4-іміно-1,3-тіазолідин- 

2-оном. У мірну колбу місткістю 25,0 мл послідовно вносять аліквотну частину 

досліджуваного розчину платини(IV), що містить 7,0·10-6–8,0·10-5 М у 

кінцевому об’ємі, 0,25 мл 8,0·10-3 М спиртового розчину 5-гідроксиіміно- 

4-іміно-1,3-тіазолідин-2-ону, додають 1,25 мл 2,0 М розчину натрій хлориду, 

2,0 мл 4,0 М розчину натрій ацетату. Перевіряють кислотність середовища 

отриманого розчину на рН-метрі, підводять за допомогою ацетатної кислоти 

або натрій ацетату до рН=5,0 та доводять до мітки дистильованою водою. 

Вимірювання інтенсивності світлопоглинання досліджуваного розчину 

відносно розчину порівняння (“холостої” проби) проводять після 60 хв 

нагрівання розчинів на киплячій водяній бані (98°С) і охолодження до 

кімнатної температури (18–23°С) при довжині хвилі λ=350 нм на 

спектрофотометрі, використовуючи кювети з l=1,0 см. Концентрацію Pt(IV) 

знаходять за попередньо збудованим градуювальним графіком або способом 

порівняння. 
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Методика визначення Rh(III) з 5-гідроксиіміно-4-іміно-1,3-тіазолідин-

2-оном. У мірну колбу місткістю 25,0 мл вносять аліквотну частину 

досліджуваного розчину Rh(III) в межах 4,0·10-6–4,0·10-5 М у кінцевому 

розчині, додають 0,25 мл 8,0·10-3 М спиртового розчину ГІТО, 2,0 мл 4,0 М 

розчину натрій ацетату та 1,25 мл 2,0 М розчину натрій хлориду та 

дистильованої води до загального об’єму ~ 20 мл. Значення рН=5,0 

встановлюють на рН-метрі за допомогою розчинів ацетатної кислоти або натрій 

ацетату. Переносять у мірну колбу на 25,0 мл на доводять до мітки 

дистильованою водою. Вимірювання значення оптичної густини 

досліджуваного розчину відносно розчину порівняння проводять після 30 хв 

нагрівання розчинів на киплячій водяній бані і охолодження до кімнатної 

температури (18–23°С) при λ=350 нм, l=1,0 см, де спостерігається максимальна 

різниця в інтенсивностях світлопоглинання (∆А). Концентрацію родію(ІІІ) 

знаходять за попередньо збудованим градуювальним графіком або способом 

добавок. 

 

Методика визначення Ir(IV) з 5-гідроксиіміно-4-іміно-1,3-тіазолідин- 

2-оном. Аліквотну частину досліджуваного розчину Ir(IV) в межах 7,0·10-6–

6,0·10-5 М у кінцевому об’ємі, переносять у колбу ємністю 25,0 мл, додають 

0,25 мл 8,0·10-3 М спиртового розчину ГІТО, 2,0 мл 4,0 М розчину натрій 

ацетату та 1,25 мл 2,0 М розчину натрій хлориду. Встановлюють кислотність 

середовища розчину (рН=5,0) на рН-метрі, використовуючи розчин ацетатної 

кислоти або натрій ацетату. Інтенсивність світлопоглинання досліджуваного 

розчину відносно розчину порівняння вимірюють після 60 хв нагрівання 

розчинів на киплячій водяній бані і охолодження до кімнатної температури 

(18–23°С) при λ=350 нм, l=1,0 см, де спостерігається максимальна різниця в 

інтенсивностях світлопоглинання (∆А). Концентрацію Ir(IV) знаходять за 

попередньо побудованим градуювальним графіком або способом порівняння. 
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Методика визначення Ru(IV) з 5-гідроксиіміно-4-іміно-1,3-тіазолідин-

2-оном. У мірну колбу місткістю 25,0 мл вносять аліквотну частину 

досліджуваного розчину Ru(IV) в межах 5,0·10-6–6,0·10-5 М у кінцевому об’ємі, 

0,25 мл 8,0·10-3 М спиртового розчину ГІТО, 2,0 мл 4,0 М натрій ацетату і 

1,25 мл 2,0 М натрій хлориду. Потім підводять pH до потрібного значення 

(pH=5,0) за допомогою CH3COOH або CH3COONa. Після цього, дистильовану 

воду додають до загального об’єму, і розчини нагрівають на киплячій водяній 

бані (~98°С) протягом 25 хв, охолоджують до кімнатної температури (18–

23°C) і вимірюють оптичну густину навпроти розчину порівняння при 

=350 нм, l=1,0 см. Розчин порівняння містить усі компоненти крім Ru(IV) і 

термічно обробляється. Концентрацію рутенію(IV) знаходять за попередньо 

побудованим градуювальним графіком чи способом добавок. 

 

Методика визначення Pd(II) з 4-[N'-(4-іміно-2-оксо-тіазолідин- 

5-іліден)-гідразино]-бензенсульфокислотою. У мірну колбу місткістю 25,0 мл 

вносять 2,5 мл 1,0·10-3 М розчину ІТГБК, аліквоту досліджуваного розчину 

Pd(II) в межах 1,7·10-6–2,1·10-5 М у кінцевому розчині і 12,5 мл 0,1 М розчину 

натрій тетраборату. Підводять кислотність середовища отриманого розчину до 

рН=8,0 на рН-метрі використовуючи HCl чи NaOH. Вимірювання значення 

оптичної густини досліджуваного розчину проводять відносно розчину 

порівняння при λ=438 нм, l=5 см. Розчин порівняння містить усі компоненти 

крім Pd(II). Концентрацію Pd(II) знаходять способом порівняння або за 

попередньо збудованим градуювальним графіком. 

 

5.2. Селективність розроблених мeтoдик спeктpoфотoметpичнoгo 

визнaчeння платинових металів за допомогою азолідонів 

Одним із важливих завдань аналітичної хімії є пошук селективних і 

чутливих реагентів під час визначення вмісту платиноїдів, оскільки ці метали 

відіграють важливу роль у різних галузях промисловості: каталізі, біології, 

медицині, незамінні в електроніці, радіо- та електротехніці, хімічній і 
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нафтопереробній галузях, приладобудуванні, атомній і ракетній техніці, 

ювелірній промисловості. Також важливо контролювати їхній вміст у відходах 

виробництва із можливим подальшим вилученням. Вміст платинових металів 

дуже часто визначають у багатокомпонентних промислових матеріалах, у яких 

сторонні елементи містяться в широкому концентраційному діапазоні [42, 43]. 

Одними із найбільш використовуваних методів аналізу МПГ у 

промислових і науково-дослідних лабораторіях є спектрофотометричні методи. 

Основними перевагами цих методів є універсальність, простота, експресність, 

доступність та можливість автоматизації аналізу, достатня чутливість, можна 

визначати як низькі, так і високі вмісти визначуваних елементів [241]. Багато 

спектрофотометричних методик визначення платиноїдів потребують 

попереднього концентрування або відокремлення платинового металу від 

матриці, що може зумовити значну похибку аналізу і збільшити тривалість 

аналізу [42, 43].  

Для досягнення високої відтворюваності та правильності результатів 

спектрофотометричного аналізу важливу роль відіграють селективність 

методики і умови проведення фотометричних визначень. Тому під час розробки 

нових спектрофотометричних методик визначення платиноїдів потрібно  

дослідити вплив сторонніх іонів на можливість надійного визначення 

платинового металу. Для нівелювання впливу заважаючих іонів і покращення 

вибірковості спектрофотометричної методики часто використовують маскуючі 

агенти, тому потрібно досліджувати вплив цих речовин на підвищення 

селективності  розроблених методик [242]. 

При проведенні досліджень щодо можливості використання ПГБС, ГІТО 

та ІТГБК в аналітичній хімії для визначення металів було виявлено, що немає 

помітних змін у спектрах поглинання реагентів при взаємодії з іонами Cu(II), 

Ni(II), Co(II), Hg(II), Fe(III), Mn(II), Ba(II), Al(III) (рис. 5.1). Хоча ці іони металів 

не утворюють забарвлених продуктів взаємодії з азолідонами, але ми 

досліджували їхній вплив на селективність розроблених методик. 
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 Рис. 5.1. Електронні спектри поглинання розчинів ПГБС і ГІТО у 

присутності іонів деяких важких металів, а - СПГБС=4,0·10-5 М; СMe=2,0·10-5 М,  

де Me – Ni(II), Hg(II); CNaCl=0,1 М; рН=2,0; l=1,0 см; б – СГІТО=4,0·10-5 М; 

СMe=2,0·10-5 М, де Me – Cu(II), Fe(III); CNaCl=0,1 М; рН=3,0; l=1,0 см. 

 

Для оцінки селективності розроблених методик визначення платинових 

металів за допомогою ГІТО та ІТГБК досліджували вплив супутніх іонів: 

платинових, лужно- і рідкісноземельних, важких металів, аніонів, які містяться 

в реальних об’єктах або можуть вноситись під час пробопідготовки (наприклад, 

силікат-іони) і часто ускладнюють аналіз, а також аніонів, які найчастіше 

використовують як маскуючі агенти (ЕДТА, цитрат-, тартрат-, оксалат-, 

саліцилат-, фторид-, фосфат-іони). 

Вплив заважаючих іонів на комплексоутворення перевіряли до молярного 

співвідношення платиновий метал : заважаючий іон, до того часу, коли 

відхилення у значенні величини аналітичного сигналу в присутності 

стороннього іона не перевищувало 10% від значення оптичної густини розчину 

досліджуваної системи за відсутності заважаючого компонента [242]. 

 

5.2.1. Сeлeктивнicть мeтoдик cпeктpoфoтoметричнoгo визнaчeння 

плaтинoїдiв за допомогою 5-гідроксиіміно-4-іміно-1,3-тіазолідин-2-ону  

Результати дослідження селективності спектрофотометричного 

визначення платинових металів з ГІТО та усунення заважаючого впливу 

сторонніх іонів за допомогою маскуючих агентів наведено в табл. 5.3-5.8 [258, 

259, 262-265, 267, 270]. 
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Таблиця 5.3 

Селективність методики спектрофотометричного визначення Pd(II), Pt(IV), 

Rh(III), Ir(IV) і Ru(IV) з ГІТО: CPd(ІI)=CPt(IV)=CRh(III)=CIr(IV)=CRu(IV)=2,0·10-5 М; 

СГІТО=8,0·10-5 М; СNaCl=0,1 М,
3 3СН СООNa+CH COOHС =0,32 М; pH=5,0; l=1 см; =350 нм. 

Іон 
СПлатиноїд : СІон 

СPd(II) : CІон СPt(IV) : CІон СRh(III) : CІон СIr(IV) : CІон СRu(IV) : CІон 

1 2 3 4 5 6 

Pd(II) — 1 : 0,15 1 : 0,15 1 : 0,1 1 : 0,2 

Pt(IV) 1 : 1 — 1 : 0,15 1 : 0,08 1 : 0,14 

Rh(III) 1 : 0,25 1 : 0,1 — 1 : 0,15 1 : 0,15 

Ir(IV) 1 : 1 1 : 0,2 1 : 0,35 — 1 : 0,15 

Ru(IV) 1 : 0,2 1 : 0,25 1 : 0,2 1 : 0,2 — 

Ag(I) 1 : <0,1 1 : <0,1 1 : <0,1 1 : <0,1 1 : <0,1 

Au(III) 1:5 1:7 1:5 1:5 1:5 

Hg(II) 1:10 1:10 1:5 1:5 1:5 

Yb(III) 1 : >200 1 : >200 1 : >200 1 : >200 1 : >200 

Tb(III) 1 : >200 1 : >200 1 : >200 1 : >200 1 : >200 

Ho(III) 1 : >200 1 : >200 1 : >200 1 : >200 1 : >200 

Gd(III) 1 : >200 1 : >200 1 : >200 1 : >200 1 : >200 

Ga(III) 1 : 15 1 : 10 1 : 10 1 : 10 1 : 10 

Sn(II) 1 : 3 1 : 3 1 : 4 1 : 5 1 : 3 

Ce(IV) 1 : 10 1 : 10 1 : 15 1 : 10 1 : 15 

Al(III) 1 : 30 1 : 8 1 : 5 1 : 10 1 : 30 

Ba(II) 1 : 100 1 : 100 1 : 25 1 : 100 1 : 200 

Mg(II) 1 : >200 1 : >200 1 : >200 1 : >200 1 : >200 

Ca(II) 1 : >200 1 : >200 1 : >200 1 : >200 1 : >200 

Cd(II) 1 : 100 1 : 75 1 : 75 1 : 75 1 : 100 

Pb(II) 1 : 100 1 : 75 1 : 100 1 : 100 1 : 100 

Zn(II) 1 : 200* 1 : 100 1 : 50 1 : 100 1 : 100 
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Продовження таблиці 5.3 

1 2 3 4 5 6 

Ni(II) 1 : 150 1 : 150 1 : 150 1 : 150 1 : 150 

Co(II) 1 : 50 1 : 50 1 : 50 1 : 50 1 : 50 

Fe(III) 1 : 0,5 1 : 0,1 1 : 0,3 1 : 0,2 1 : 0,6 

Cu(II) 1 : 0,6 1 : 0,1 1 : 0,4 1 : 0,12 1 : 0,4 

Mn(II) 1 : 200* 1 : 200* 1 : 200* 1 : 150 1 : 100 

SiO3
2- 1 : >200 1 : >200 1 : >200 1 : >200 1 : >200 

F- 1 : >200 1 : >200 1 : 50 1 : >200 1 : >200 

ЕДТА 1 : >200 1 : >200 1 : 10 1 : >200 1 : 5 

PO4
3- 1 : >200 1 : >200 1 : 10 1 : >200 1 : 100 

C2O4
2- 1 : >200 1 : >200 1 : 100 1 : >200 1 : 100 

Citr3- 1 : >200 1 : >200 1 : 100 1 : >200 1 : 200* 

Tart2- 1 : >200 1 : >200 1 : 100 1 : >200 1 : 50 

Sal- 1 : 100 1 : 100 1 : 25 1 : 20 1 : 45 

 

Як видно з табл. 5.3, утворенню комплексних сполуки платиноїдів з ГІТО 

не заважають великі надлишки (20-кратні і більше) іонів Ca(II), Mg(II), Ba(II), 

Al(III) (при визначенні Pd(II) і Ru(IV)), Cd(II), Ni(II), Co(II), Mn(II), Zn(II), 

Pb(II), Yb(III), Tb(III), Gd(III) та достатні кількості Ga(III), Ce(IV), Hg(II), 

Au(III), але заважають співмірні кількості Al(III) (при визначенні Pt(IV), Rh(III), 

Ir(IV)), Sn(II) та мізерні кількості інших платиноїдів, Cu(II), Fe(III), Ag(I). 

Заважаючий вплив платинових металів можна пояснити подібними хіміко-

аналітичними властивостями, а також електронною будовою зовнішніх 

енергетичних рівнів МПГ, тому вони одночасно вступають у реакції 

комплексоутворення. Заважаючий вплив іонів Fe(III) можна пояснити тим, що 

вони утворюють осад оранжево-коричневого кольору, який нерозчинний у воді 

(Fe(OH)3). Оскільки при дослідженні заважаючого впливу іонів Cu(II) розчин 

набуває жовто-зеленкуватого відтінку, який і заважає визначенню платиноїдів, 

то це може бути спричинено утворенням солі купрум(ІІ) ацетату, яка має синьо-
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зелений колір. Сильно заважаючий вплив іонів Ag(I), при вазаємодії 

платиноїдів з ГІТО, виникає внаслідок утворення осаду AgCl, оскільки для 

створення постійної іонної сили використовували NaCl. 

Варто відмітити, що розроблені методики визначення платиноїдів за 

допомогою ГІТО характеризується хорошою вибірковістю щодо іонів Mn(II), 

Co(II), Ni(II), Cd(II), Pb(II), Zn(II), SiO3
2-, рідкісноземельних металів, які дуже 

часто зустрічаються в об’єктах, які містять платинові метали, а також у багатьох 

відомих спектрофотометричних методиках для визначення платиноїдів ці іони 

заважають визначенню МПГ (Додаток А, табл. А1-А5). 

Визначенню платинових металів з ГІТО також не заважають великі 

кількості досліджуваних аніонів, лише при визначенні Rh(III) заважають ЕДТА 

та фосфат-іони, а при визначенні Ru(IV) – ЕДТА, у співмірних кількостях. Ці 

результати свідчать про те, що ці аніони можна використовувати для усунення 

заважаючого впливу іонів сторонніх металів. 

Для покращення вибірковості реакцій комплексоутворення азолідонів з 

іонами Pd(ІІ), Pt(IV), Rh(ІІІ), Ir(IV), Ru(IV) використовували максимально 

допустимі надлишки маскуючих агентів відносно цих платиноїдів, щоб зв’язати 

заважаючий іон і збільшити гранично допустиме співвідношення СПлатиноїд : СІон. 

Таблиця 5.4 

Допустимі надлишки сторонніх іонів при спектрофотометричному визначенні 

паладію(IІ) з ГІТО з використанням маскуючих агентів: CPd(ІI)= 2,0·10-5 М; 

СГІТО=8,0·105 М; СNaCl=0,1;
3 3СН СООNa+CH COOHС =0,32 М; pH=5,0; l=1 см; =350 нм. 

Іон 

Допустимі 

cпіввідно- 

шення 

CPd:CІон 

Маскуючий агент (CPd:CІон:СМаск. агент) 

ЕДТА Cit3- Tart2- F- PO4
3- 

Ru(IV) 1:0,2 1:1:200 ― ― ― ― 

Cu(II) 1:0,6 1:15:200 1:20:200 1:5:200 ― 1:10:200 

Fe(III) 1:0,5 1:20:100 1:10:200 1:15:200 1:15:200 1:40:200 

― – не досліджували 
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Таблиця 5.5 

Допустимі надлишки сторонніх іонів при спектрофотометричному визначенні 

платини(IV) з ГІТО з використанням маскуючих агентів: CPt(ІV)= 2,0·10-5 М; 

СГІТО=8,0·105 М; СNaCl=0,1;
3 3СН СООNa+CH COOHС =0,32 М; pH=5,0; l=1 см; =350 нм. 

Іон 

Допустимі 

cпіввідно- 

шення 

CPt:CІон 

Маскуючий агент (CPt:CІон:СМаск. агент) 

ЕДТА Cit3- Tart2- F- PO4
3- 

Ru(IV) 1:0,25 1:2:200 ― ― ― ― 

Cu(II) 1:0,1 1:10:200 1:15:200 1:4:200 ― 1:5:200 

Fe(III) 1:0,1 1:20:100 1:10:200 1:5:200 1:5:200 1:10:200 

Al(III) 1:8 ― ― ― 1:30:200 ― 

― – не досліджували 

 

Таблиця 5.6 

Допустимі надлишки сторонніх іонів при спектрофотометричному визначенні 

родію(IІІ) з ГІТО з використанням маскуючих агентів: CRh(ІII)= 2,0·10-5 М; 

СГІТО=8,0·105 М; СNaCl=0,1;
3 3СН СООNa+CH COOHС =0,32 М; pH=5,0; l=1 см; =350 нм. 

Іон 

Допустимі 

cпіввідно- 

шення 

CRh:CІон 

Маскуючий агент (CRh:CІон:СМаск. агент) 

ЕДТА Cit3- Tart2- F- PO4
3- 

Cu(II) 1:0,4 ― 1:5:80 1:2:80 ― ― 

Fe(III) 1:0,3 ― 1:5:80 1:1:80 1:1:40 ― 

Al(III) 1:5 ― ― ― 1:10:40 ― 

― – не досліджували 
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Таблиця 5.7 

Допустимі надлишки сторонніх іонів при спектрофотометричному визначенні 

іридію(IV) з ГІТО з використанням маскуючих агентів: CIr(ІV)= 2,0·10-5 М; 

СГІТО=8,0·105 М; СNaCl=0,1;
3 3СН СООNa+CH COOHС =0,32 М; pH=5,0; l=1 см; =350 нм. 

Іон 

Допустимі 

cпіввідно- 

шення 

CIr:CІон 

Маскуючий агент (CIr:CІон:СМаск. агент) 

ЕДТА Cit3- Tart2- F- PO4
3- 

Ru(IV) 1:0,2 1:1:200 ― ― ― ― 

Cu(II) 1:0,12 1:10:200 1:10:200 1:2:200 ― 1:7:200 

Fe(III) 1:0,2 1:15:100 1:6:200 1:4:200 1:5:200 1:8:200 

― – не досліджували  

Таблиця 5.8 

Допустимі надлишки сторонніх іонів при спектрофотометричному визначенні 

рутенію(IV) з ГІТО у присутності маскуючих агентів: CRu(ІV)= 2,0·10-5 М; 

СГІТО=8,0·105 М; СNaCl=0,1;
3 3СН СООNa+CH COOHС =0,32 М; pH=5,0; l=1 см; =350 нм. 

Іон 

Допустимі 

cпіввідно- 

шення 

CRu:CІон 

Маскуючий агент (CRu:CІон:СМаск. агент) 

ЕДТА Cit3- Tart2- F- PO4
3- 

Cu(II) 1:0,4 ― 1:10:200 1:2:40 ― 1:5:80 

Fe(III) 1:0,6 ― 1:15:200 1:4:40 1:5:200 1:10:80 

― – не досліджували 

 

Із результатів експерименту, які наведені у табл. 5.4-5.8 видно, що 

використовуючи такі маскуючі агенти, як ЕДТА, цитрат-, тартрат, фторид-, 

фосфат-іони вдалось покращити сeлeктивнicть poзpoблениx мeтoдик стoсoвнo 

деяких катіонів, зокрема: Ru(IV) (1-2 кратного надлишку), Cu(II) (2-20 кратного 

надлишку), Fe(III) (1-40 кратного надлишку), Al(III) (10-30 кратного 

надлишку). 
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5.2.2. Сeлeктивнiсть мeтoдики cпeктpoфoтoмeтричнoгo визнaчeння 

пaлaдiю(ІІ) за допомогою 4-[N'-(4-іміно-2-оксо-тіазолідин-5-іліден)-гідразино]-

бензенсульфокислоти 

Паладій відіграє важливу роль у різних галузях промисловості, зокрема, 

цей метал є хорошим каталізатором, його використовують при виробництві 

ацетилену, багатьох фармацевтичних препаратів,  у процесі гідрогенізації жирів 

і крекінгу нафти. Завдяки високій стійкості до корозії та легуючій здатності цей 

метал використовують у медицині (медичних приладах, стоматології, деталях 

кардіостимуляторів, навіть деяких лікарських засобах), ювелірній 

промисловості, радіоелектроніці, хімічній промисловості та приладобудуванні 

[153, 271]. В останні кілька років, паладій використовують в якості компонента 

триходового каталізатора автомобільних вихлопних газів [272]. Паладій у 

чистому вигляді застосовувався в контактах крокових перемикачів контрольно-

самописних машин [42, 43]. 

Однак, як і інші метали платинової групи, паладій розсіяний у земній 

корі, і в більшості його мінералах присутні інші платинові метали. Його можна 

добувати з різних об’єктів: гірських порід, руд різного складу, мінералів і т.д., 

але вміст його у цих матеріалах незначний. Через це видобутку паладію 

передують численні технологічні процеси відокремлення основних кількостей 

кольорових металів і концентрування платиноїда, що зумовлює необхідність 

розробки селективних методик його визначення. Бaгaтo відoмиx cпeктpo-

фoтoмeтричниx мeтoдик, якi описанi в лiтеpaтypi, з викopистанням opгaнiчниx 

чи неopгaнiчниx peaгентів, мaють pяд oбмeжeнь пo ceлeктивнoстi. Щодо 

застосування ІТГБК, як спектрофотометричного реагенту, для визначення 

паладію, то як показали результати досліджень, ця методика характеризується 

достатньо хорошою селективністю (табл. 6.9). Вибірковість методики визначення 

Pd(II) за допомогою ІТГБК конкурує з багатьма відомими спектрофото-

метричними методиками і навіть є кращою (Додаток А, табл. А1) [267]. 

http://znaimo.com.ua/%D0%93%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2
http://znaimo.com.ua/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B3_%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B8
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Таблиця 5.9 

Селективність методики спектрофотометричного визначення Pd(II) з ІТГБК:  

CPd(ІI)=9,0·10-6 М; СІТГБК=8,0·10-5 М; 
742 OBNaC =0,05 М; рН=8,0; l=5,0 см; =438 нм. 

Іон СPd(II) : CІон Іон СPd(II) : CІон Іон СPd(II) : CІон 

Pt(IV) 1 : 15 Al(III) 1 : 40 Fe(III) 1 : 15 

Rh(III) 1 : 15 Ba(II) 1 : >200 Cu(II) 1 : 50 

Ir(IV) 1 : 2 Mg(II) 1 : >200 Mn(II) 1 : >200 

Ru(IV) 1 : 1 Ca(II) 1 : >200 F- 1 : >200 

Ag(I) 1 : 40 Cd(II) 1 : >200 ЕДТА 1 : 25 

Au(III) 1 : 10 Pb(II) 1 : >200 PO4
3- 1 : >200 

Hg(II) 1 : 15 Ce(IV) 1 : 20 SiO3
2- 1 : >200 

Yb(III) 1 : 15 Zn(II) 1 : 40 C2O4
2- 1 : >200 

Tb(III) 1 : 15 Ni(II) 1 : >200 Citr3- 1 : >200 

Ga(III) 1 : 50 Co(II) 1 : >200 Tart2- 1 : >200 

Sn(II) 1 : 45 Co(II) 1 : >200 Sal- 1 : >200 

 

Як видно з табл. 5.9, на утворення сполуки паладію з ІТГБК не 

впливають значні надлишки (10-кратні і більше) іонів Pt(IV), Rh(III), Au(III), 

Ag(I), Cu(II), Fe(III), Ni(II), Co(II), SiO3
2- та багато інших іонів, які часто 

зустрічаються у об’єктах дослідження, в яких присутній паладій. Утруднюють 

визначення аналіту співмірні кількості Ir(IV) і Ru(IV). Вплив маскуючих 

аніонів, таких як фосфату, фториду, цитрату, тартрату, оксалату, саліцилату не 

проявляється при концентраціях у ≥200 разів відносно концентрації паладію та 

при 25-кратному надлишках ЕДТА-іонів. 

Визначення іонів Pd(II) за допомогою ІТГБК можна проводити у 

найрізноманітніших паладійвмісних об’єктах, у присутності різних супутніх 

металів, зокрема платинових, що дає переваги цій методиці у порівнянні з 

іншими спектрофотометричними методиками (Додаток А, табл. А1). 
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5.3. Спeктрoфoтoмeтричнe визнaчeння Pd(II), Pt(IV), Rh(III), Ir(IV) і 

Ru(IV) у мoдeльниx poзчинax 

Можливість використання розроблених спектрофотометричних методик 

визначення платиноїдів за допомогою азолідонів, а також їх правильність 

перевіряли методом “введено-знайдено” на модельних розчинах різного складу. 

Оскільки методики визначення паладію(ІІ), платини(IV), родію(ІІІ), іридію(IV) і 

рутенію(IV) характеризуються різною вибірковістю по відношенню до інших 

елементів, то до складу модельних розчинів додавали іони різних металів, 

зокрема платиноїдів. Вміст платиноїдів у досліджуваних розчинах знаходили за 

попередньо побудованим градуювальним графіком або способом порівняння. 

Одержані результати наведено в табл. 5.10-5.14.  

Таблиця 5.10 

Правильність спектрофотометричного визначення Pd(II) у модельних розчинах 

за допомогою ГІТО (СГІТО=8,0·10-5 М; СNaCl=0,1 М,
3 3СН СООNa+CH COOHС =0,32 М; 

pH=5,0; l=1,0 см; =350 нм) та ІТГБК (СІТГБК=1,0·10-4 М; 
742 OBNaC =0,05 М; 

рН=8,0; l=5,0 см; =438 нм); n=3; Р=0,95. 

Реагент Система CPd:CІону 

Введено 

паладію, 

мкг 

Знайдено паладію, 

n

tS
x  , мкг 

Sr, % 

ГІТО 

Pd–Ni–Zn–Pb 1:100:100:75 

53 

552 1,5 

Pd–Ni–Co–Cd 1:100:30:50 532 1,5 

Pd–Pt–Co–Zn 1:0,5:30:75 553 2,3 

ІТГБК 

Pd–Pt–Ni–Co 1:11:100:150 

24 

24±1 1,7 

Pd–Rh–Fe–Cu 1:10:10:20 25±2 3,2 

Pd–Ir–Ag–Cd 1:1:20:100 24±1 1,6 
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Таблиця 5.11 

Правильність спектрофотометричного визначення Pt(IV) у модельних розчинах 

за допомогою ГІТО (СГІТО=8,0·10-5 М; СNaCl=0,1 М,
3 3СН СООNa+CH COOHС =0,32 М; 

pH=5,0; l=1,0 см; =350 нм); n=3; Р=0,95. 

Система CPt:CIoну 

Введено 

платини, 

мкг 

Знайдено платини, 

n

tS
x  , мкг 

Sr, % 

Pt–Ru–Co–Ba 1:0,16:30:100 

98 

996 2,6 

Pt–Ir–Mn–Cd 1:0,1:100:50 10410 3,9 

Pt–Pd–Ni–Pb 1:0,1:75:50 1028 3,1 

 

Таблиця 5.12 

Правильність спектрофотометричного визначення Rh(III) у модельних розчинах 

за допомогою ГІТО (СГІТО=8,0·10-5 М; СNaCl=0,1 М, 
3 3СН СООNa+CH COOHС =0,32 М; 

pH=5,0; l=1,0 см; =350 нм); n=3; Р=0,95. 

Система CRh:CIoну 

Введено 

родію, 

мкг 

Знайдено родію, 

n

tS
x  , мкг 

Sr, % 

Rh–Ru–Co 1:0,16:30 

52 

522 1,6 

Rh–Pt–Cd 1:0,1:50 533 2,3 

Rh–Ir–Pb 1:0,2:75 532 1,5 

 

Таблиця 5.13 

Правильність спектрофотометричного визначення Ir(IV) у модельних розчинах 

за допомогою ГІТО (СГІТО=8,0·10-5 М; СNaCl=0,1 М,
3 3СН СООNa+CH COOHС =0,32 М; 

pH=5,0; l=1 см; =350 нм); n=3; Р=0,95. 

Система CIr:CIoну 

Введено 

іридію, 

мкг 

Знайдено іридію, 

n

tS
x  , мкг 

Sr, % 

Ir–Ru–Co–Ba 1:0,16:30:100 

96 

985 2,0 

Ir–Pt–Mn–Fe 1:0,05:100:0,2 10110 4,0 

Ir–Pd–Ni–Pb 1:0,05:75:50 1037 2,7 
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Таблиця 5.14 

Правильність спектрофотометричного визначення Ru(IV) у модельних розчинах 

за допомогою ГІТО (СГІТО=8,0·10-5 М; СNaCl=0,1 М,
3 3СН СООNa+CH COOHС =0,32 М; 

pH=5,0; l=1,0 см; =350 нм); n=3; Р=0,95. 

Система CRu:CIoну 

Введено 

рутенію, 

мкг 

Знайдено рутенію, 

n

tS
x  , мкг 

Sr, % 

Ru–Pd–Ni 1:0,1:100 

38 

404 4,0 

Ru–Pt–Co 1:0,1:30 393 3,1 

Ru–Rh–Zn 1:0,1:50 402 2,0 

 

Як видно з результатів експерименту, отримані дані підтверджують 

правильність запропонованих методик, оскільки добре корелюють із введеною 

кількістю паладію, платини, родію, іридію і рутенію в модельних розчинах і 

знаходяться в межах похибки спектрофотометричних методів (відносне 

стандартне відхилення не перевищує 5%). Це свідчить про те, що розроблені 

методики спектрофотометричного визначення цих платиноїдів за допомогою 

азолідонів можуть бути ефективно використані при аналізі складних природних 

і промислових об’єктів, які містять різні заважаючи іони. 

 

5.4. Cпeктpoфoтoмeтpичнe визнaчeння плaтинoїдiв в склaдниx 

oб’єктax 

Розроблені методики спектрофотометричного визначення паладію, 

платини, іридію та рутенію з досліджуваними азолідонами ми використали для 

визначення вмісту цих платиноїдів у складних промислових об’єктах: паладій – 

у резисторі з певним вмістом родію, каталізаторі, інтерметалічних сплавах; 

платину, іридій, рутеній – в інтерметалічних сплавах [258, 267, 271, 273, 274]. 

 

5.4.1. Cпeктрoфoтoмeтричнe визнaчeння паладію в інтерметалідах 

Паладійвмісні сплави характеризуються унікальними фізичними і хіміч-

ними властивостями, а саме: високою корозійною стійкістю (Pd–Cu–Ga та ін.), 
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тугоплавкістю, надпровідністю (YbPd2Sn і т.д.) [47, 275, 276], також вони є 

хорошими каталізаторами (Pd–Ga) і адсорбентами атомів гідрогену (Pd–Ag) 

[277, 278]. Сплави на основі паладію широко застосовуються в сучасній техніці, 

зокрема в електроніці для покритів, які стійкі до дії сульфідів, у вигляді сплаву 

з вольфрамом для виробництва реохордів у військовій і аерокосмічній техніці і 

т.д. Отже такі сплави відіграють важливу роль у різних галузях промисловості. 

Тому важливо контролювати вміст паладію у таких сплавах, адже від цього 

залежать властивості інтерметалічних сполук.  

Апробацію розроблених спектрофотометричних методик визначення 

паладію за допомогою ГІТО та ІТГБК здійснювали в інтерметалічних сплавах 

(трикомпонентних системах Yb–Pd–Sn і Yb–Pd–Ga) способом градуювального 

графіка (табл. 5.15 та 5.16) [267, 271, 274]. Інтерметаліди одержані на кафедрі 

неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка у 

співпраці з інститутом хімічної фізики твердих тіл товариства Макса Планка 

(м. Дрезден, Німеччина). Достовірність результатів визначення паладію в 

інтерметалідах Yb40Pd38Sn22 і Yb40Pd40Ga20 перевіряли за допомогою 

вольтамперометричної методики визначення паладію за хвилею відновлення 

Pd(II) (Е=-0,82 В) з його аміачних комплексів ([Pd(NH3)4]
2+) на р.к.е. [42, 43]. 

При визначенні паладію за допомогою ІТГБК і ГІТО, згідно з 

результатами експериментальних досліджень щодо селективності розроблених 

методик (табл. 5.3, 5.9), не заважають великі кількості Yb(III) (15–200-кратні 

надлишки відносно Pd(II) залежно від реагенту), а також 3- та 45-кратні 

надлишки Sn(II) і 15-, 50-кратні надлишки Ga(III) при застосуванні ГІТО та 

ІТГБК відповідно. Оскільки в зразках інтерметалідів співвідношення ітербію, 

стануму та галію до паладію є меншим, то з ГІТО та ІТГБК сплави аналізували 

зразу ж після розчинення, не використовуючи маскуючих агентів.  

 

Методика визначення паладію в інтерметалідах. Наважку сплаву 

масою 0,1–0,2 г розчиняли у 10–20 мл суміші концентрованих хлоридної та 

нітратної кислот (3:1). Одержану суміш кип’ятили на піщаній бані протягом  
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1-2 год, накривши хімічний стакан годинниковим склом, до моменту 

припинення виділення оксидів нітрогену. Пізнішe poзчиняли cyxий зaлишoк y 

2,5 М poзчинi HCl і пepeносили в  мipнy колбу мicткістю 100,0 мл. Рoбoчий 

poзчин гoтyвaли poзвeдeнням виxiднoгo poзчинy в 10 разів 1 М НCl. Для 

аналізу з ІТГБК відбирали аліквоти 0,5–1,0 мл робочого розчину, а для аналізу з 

ГІТО аліквоти – 0,2–0,3 мл вихідного розчину, у яких визначали паладій за 

методиками, описаними у розділі 5.1. 

Таблиця 5.15 

Результати спектрофотометричного визначення паладію в інтерметаліді 

Yb40Pd38Sn22 за допомогою ГІТО (СГІТО=8,0·10-5 М; СNaCl=0,1 М; 

3 3СН СООNa+CH COOHС =0,32 М; pH=5,0; l=1,0 см; =350 нм) та ІТГБК  

(СІТГБК=8,0·10-5 М; 
742 OBNaC =0,05 М; рН=8,0; l=5,0 см; =438 нм); n=3; Р=0,95. 

Метод визначення 
ωPd

розр, 

% 

CPd
розр, 

мкг/мл 

пр

PdC , 

мкг/мл 
n

tS
ω αпр

Pd


 , % Sr, % 

СФ з ГІТО 

29,8 551 

566 30,6±0,9 1,2 

СФ з ІТГБК 546 29,5±1,0 1,4 

Вольтамперометрично 559 30,2±0,8 1,1 

 

Таблиця 5.16 

Результати спектрофотометричного визначення паладію в інтерметаліді 

Yb40Pd40Ga20 за допомогою ГІТО (СГІТО=8,0·10-5 М; СNaCl=0,1 М; 

3 3СН СООNa+CH COOHС =0,32 М; pH=5,0; l=1,0 см; =350 нм) та ІТГБК  

(СІТГБК=8,0·10-5 М; 
742 OBNaC =0,05 М; рН=8,0; l=5,0 см; =438 нм); n=3; Р=0,95. 

Метод визначення 
ωPd

розр, 

% 

CPd
розр, 

мкг/мл 

пр

PdC , 

мкг/мл 
n

tS
ω αпр

Pd


 , % Sr, % 

СФ з ГІТО 

33,9 373 

376 34,2±0,7 0,8 

СФ з ІТГБК 381 34,6±1,4 1,6 

Вольтамперометрично 377 34,3±0,6 0,7 
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Oдepжанi рeзyльтaти анaлiзy спeктpoфотомeтричного і вольтампepo-

метричного визнaчeння вмiстy пaлaдію у сплaвaх склaдy Yb40Pd38Sn22 і 

Yb40Pd40Ga20 добре yзгoджyються із йoгo вмiстoм рoзрахoвaним за aтoмними 

вiдсoткaми вiдпoвiднo дo пригoтyвaння зрaзкa iнтepмeтaлічнoго сплaвy. 

Знaчeння вiдноснoго стaндapтнoго вiдхилeння нe пepeвищують пoхибкy 

спектрoфoтoметричниx мeтoдiв. Отже присyтні в розчинi сyпyтні iони нe 

впливaють нa рeзультaти aнaлiзy. 

 

5.4.2. Визначення паладію у деталях резистора СП5-35Б 

Визначали вміст паладію в деталях резистора СП5-35Б, який крім 

паладію містить ще родій, але в значно менших кількостях [258, 267, 271]. У 

промисловості резистори такого типу дуже часто використовують для 

зменшення напруги. До складу цього резистора згідно паспорту якості входить 

такі метали, як: родій, срібло, залізо і мідь, іони яких при пробопідготовці 

переходять у розчин. У значних кількостях ці іони не впливають на визначення 

іонів паладію(ІІ) з ІТГБК, але заважають при використанні ГІТО, селективність 

якого гірша відносно іонів Ag(I), Fe(ІІІ) і Cu(ІІ) (табл. 5.3). При визначенні 

вмісту паладію з ГІТО в аналізованому розчині резистора без маскування, 

одержані результати були дещо завищені, що зумовлено впливом наявних у 

розчині супутніх іонів (Ag(I), Fe(III) і Cu(II)). Тому при подальших 

дослідженнях використовували розчин ЕДТА, який не заважає визначенню 

паладію з ГІТО (табл. 5.4), але зв’язує сторонні компоненти. 

 

Методика визначення паладію у резисторі. Деталі резистора розчиняли 

у термостійкому хімічному стакані в 15–20 мл суміші концентрованих 

хлоридної та нітратної кислот (3:1) при нагріванні на піщаній бані протягом  

1–2 год, накривши хімічний стакан годинниковим склом. Отриманий розчин 

випаровували до вологих солей і продовжували нагрівати на піщаній бані 

додавши 10 мл концентрованої хлоридної кислоти до моменту припинення 
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виділення оксидів нітрогену, таким чином переводили паладій у форму 

[PdCl4]
2-. Далі у склянку додавали 10 мл концентрованої хлоридної кислоти, 

одержаний розчин кількісно переносили в мірну колбу ємністю 50,0 мл і 

доводили до мітки дистильованою водою. Робочий розчин готували 

розведенням вихідного розчину в 10 разів 1 М HCl. Для аналізу відбирали 

аліквоти робочого розчину досліджуваного об’єкта об’ємом 0,5–1,0 мл. Вміст 

паладію у резисторі визначали способом градуювального графіка та способом 

порівняння за методиками описаними у п. 5.1 [258, 267, 271]. Результати 

аналізу резистора СП5-35Б представлено в табл. 5.17. 

Таблиця 5.17 

Результати спектрофотометричного визначення паладію у резисторі за 

допомогою ГІТО (СГІТО=8,0·10-5 М; СNaCl=0,1 М; 
3 3СН СООNa+CH COOHС =0,32 М; 

pH=5,0; l=1,0 см; =350 нм) та ІТГБК (СІТГБК=8,0·10-5 М; 
742 OBNaC =0,05 М; 

рН=8,0; l=5,0 см; =438 нм); n=3; Р=0,95. 

Метод визначення 
n

tS
m

.пр
Pd


 , мг Sr, % 

СФ з ГІТО 24,7±0,9 1,4 

СФ з ІТГБК 23,7±0,4 0,7 

Атомно-абсорбційним методом 23,3±1,4 2,5 

 

Як видно з даних таблиці, одержані результати добре корелюють з 

вмістом паладію в досліджуваному об’єкті, визначеним референтним атомно-

абсорбційним методом при =246,5 нм у полум’ї пропан-бутан-повітря та з 

поданим його вмістом (25,0 мг) у паспорті якості для резисторів типу СП5-35Б. 

 

5.4.3. Визначення паладію у каталізаторі 

Паладій та його сплави дуже часто використовують в якості каталізаторів 

в багатьох хімічних реакціях, зокрема виробництві деяких фармацевтичних 

препаратів, реакціях гідрування, крос-сполучення [277, 279]. Паладій проявляє 
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кращі каталітичні властивості при процесах гідрування органічних речовин ніж 

нікель. 

Розроблені методики спектрофотометричного визначення Pd(II) за 

допомогою ГІТО та ІТГБК використали для визначення вмісту паладію у 

паладієво-родієвому каталізаторі на керамічній основі. Оскільки вміст родію у 

цьому каталізаторі становить близько 0,1% [115], то визначенню він не 

заважав, силікати також не заважають визначенню паладію у великих 

кількостях, тому не було потреби використовувати маскуючі агенти. Як 

референтну методику при аналізі паладієво-родієвого каталізатора 

використовували вольтамперометричне визначення паладію в аміачному 

середовищі способом добавок [42, 43]. 

 

Методика визначення паладію у каталізаторі. Наважку каталізатора 

масою 10,0 г поміщали у термостійкий хімічний стакан об’ємом 150 мл і тричі 

обробляли сумішшю концентрованих хлоридної та нітратної кислот (3:1) при 

нагріванні на піщаній бані упродовж 1 год з подальшою декантацією. Після 

цього Pd(II) переводили у хлоридну форму шляхом випаровування отриманого 

розчину до вологих солей і додаванням 10,0 мл концентрованої HCl до моменту 

припинення виділення оксидів нітрогену. Пicля цього oдepжaний poзчин 

кількісно переносили у мipнy кoлбy oб’ємoм 50,0 мл і дoвoдили дo мiтки 

дистильoвaнoю вoдoю. Робочий розчин готували розведенням одержаного 

розчину у 100 разів. Для аналізу відбирали аліквоти робочого розчину 

досліджуваного об’єкта об’ємом 0,5–1,0 мл. Концентрацію паладію визначали 

способом градуювального графіка та способом добавок за методиками 

описаними у п. 5.1. Oдepжaнi рeзyльтaти aнaлiзy представлено в табл. 5.18. 

Як видно із таблиці 5.18 результати визначення паладію за допомогою 

спектрофотометричних методик дають збіжні результати і корелюють із 

результатами вольтамперометричного визначення, отже  розроблені методики є 

ефективними під час аналізу об’єктів до складу яких входить силіцій у значних 
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кількостях і не потребують використання маскуючих агентів для усунення 

впливу силікатів.  

Таблиця 5.18 

Результати спектрофотометричного визначення паладію у каталізаторі за 

допомогою ГІТО (СГІТО=8,0·10-5 М; СNaCl=0,1 М; 
3 3СН СООNa+CH COOHС =0,32 М; 

pH=5,0; l=1,0 см; =350 нм) та ІТГБК (СІТГБК=8,0·10-5 М; 
742 OBNaC =0,05 М; 

рН=8,0; l=5,0 см; =438 нм); n=3; Р=0,95. 

Метод визначення 
n

tS
ω αпр

Pd


 , % Sr, % 

СФ з ГІТО 2,12±0,08 1,5 

СФ з ІТГБК 2,08±0,06 1,2 

Вольтамперометрично 2,06±0,09 1,8 

 

 

5.4.4. Cпeктрoфoтoмeтричнe визнaчeння платини у металічних сплавах 

Сплави на основі платини привертають значну увагу через цінні фізичні, 

хімічні та механічні властивості. Платинові сплави використовують у хімічній, 

ювелірній, медичній промисловості, електро- та радіотехніці та інших галузях. 

Сплави платини з кобальтом характеризуються сильними феромагнітними 

властивостями   [47]. 

Розроблену методику спектрофотометричного визначення платини(IV) з 

5-гідроксиіміно-4-іміно-1,3-тіазолідин-2-оном застосовували при аналізі 

інтерметалічного трикомпонентного сплаву Yb2Pt2Ga. Зразки сплавів були 

синтезовані на кафедрі неорганічної хімії Львівського національного 

університету імені Івана Франка. Правильність результатів визначення Pt(IV) у 

цьому сплаві перевіряли за допомогою вольтамперометричної методики 

визначення платини за хвилею відновлення (E1/2=-0,15 В) з її комплексу 

[PtCl6]
2- [42, 43]. 



131 

 

Методика визначення платини в інтерметаліді. Наважку сплаву 

масою 0,07 г  розчиняли у 10–20 мл суміші концентрованих хлоридної та 

нітратної кислот (3:1). Суміш кип’ятили на піщаній бані упродовж декількох 

годин. Рoзчин кiлькiснo пeрeнocили у мiрнy кoлбy ємнiстю 50,0 мл і дoвoдили 

дo мiтки 2,5 М НCl. Рoбoчий poзчин гoтyвaли poзвeдeнням виxiднoгo у 10 paзiв. 

Для aнaлiзiв вiдбиpaли aлiквoтнi частини poзчинiв iнтepмeтaлiдy oб’ємoм 1,0–

2,0 мл, в якиx визнaчaли кoнцeнтрaцiю плaтини спocoбом пoрiвняння чи 

гpaдyювальнoгo грaфiка за poзpoблeнoю мeтoдикoю (п. 5.1). 

Кількості ітербію та галію, які містяться у сплаві не заважали визначенню 

платини з ГІТО, тому не проводили маскування. Результати визначення Pt(IV) в 

інтерметаліді представлені у табл. 5.19. 

Таблиця 5.19 

Результати спектрофотометричного визначення платини в інтерметаліді 

Yb2Pt2Ga за допомогою ГІТО (СГІТО=8,0·10-5 М; СNaCl=0,1 М, 

3 3СН СООNa+CH COOHС =0,32 М; pH=5,0; l=1,0 см; =350 нм), n=3; Р=0,95. 

Метод визначення 
ωPt

розр, 

% 

CPt
розр, 

мкг/мл 

пр

PtC , 

мкг/мл 
n

tS
ω αпр

Pt


 , % Sr, % 

Спектрофотометрично 
48,4 640 

660 49,9±3,3 2,7 

Вольтамперометрично 381 34,6±1,4 1,6 

 

Як видно з таблиці одержані результати добре корелюють з вмістом 

визначеним вольтамперометричним методом і розрахованим за атомними 

відсотками. Відносне стандартне відхилення не перевищує похибку 

спектрофотометричних методів аналізу. 

 

5.4.5. Cпeктрoфoтoмeтричнe визнaчeння іридію в інтерметалідах  

Сплави на основі іридію є хорошими каталізаторами (Ni–Ir) і 

адсорбентами атомів гідрогену. Також інтерметалічні сполуки іридію (Ti3Ir, 

ThIr2, ZrIr2, Nb3Ir, Th7Ir3, Rh17-xIrxS15 та ін.) відомі як надпровідники. Введенням 
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у сплав іридію чи інших платинових металів вдається збільшити не лише його 

механічну міцність (Ir–Hf–Nb), але і підвищити хімічну стійкість [47, 280, 281]. 

Спектрофотометричну методику визначення іридію(IV) за допомогою 

ГІТО апробували при аналізі інтерметалідів Tb2Ir3Al9 і Gd2Ir3Al9 [273, 274] із 

значним вмістом іридію. Зразки цих інтерметалідів були синтезовані, 

науковцями під керівництвом проф. Гладишевського Р.Є., на кафедрі 

неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Як референтний метод для перевірки правильності результатів визначення 

іридію у сплавах використовували вольтамперометричну методику визначення 

іридію за каталітичними струмами водню [43]. 

 

Методика визначення іридію в сплавах. Iнтepмeтaлiди ipидiю чacткoвo 

poзчиняються пpи нaгpiваннi в cyмiшi кoнцeнтpoвaниx xлopиднoї i нiтpaтнoї 

киcлoт у cпiввiдношeннi 10:1, хоча металічний іридій є хімічно інертним і не 

розчиняється у кислотах [43]. Для того, щоб розчинити досліджувані сплави 

брали наважку інтерметаліду масою 0,05–0,1 г і розчиняли у 10–20 мл суміші 

HCl та HNO3 у співвідношенні 10:1, і нагрівали на піщаній бані декілька годин. 

Залишок чорного кольору, який осідав на дні склянки, відфільтровували. 

Фiльтpaт кiлькicнo пepeнecли y мipнy кoлбy ємнicтю 200,0 мл. Додатково 

проводили сплавляння залишку з окиснювальною сумішшю натрій нітрату і 

натрій гідроксиду (3:1) протягом 60 хв при 900 К. Пізніше розчиняли плав при 

нагріванні у 3 М HCl. Отриманий розчин кількісно додавали до фільтрату, який 

попередньо отримали, і доводили до мітки дистильованою водою. Відбирали 

аліквотні частини розчинів досліджуваних інтерметалідів об’ємом 0,4–1,0 мл, у 

яких визначали вміст іридію за градуювальним графіком згідно розробленої  

методики спектрофотометричного визначення Ir(IV) за допомогою ГІТО (п. 5.1).  

Оскільки досліджувані інтерметалічні сполуки містять алюміній і 

рідкісноземельнi елементи ґадоліній, тербій, які не впливають на визначення 

іридію за допомогою ГІТО, у тих кількостях, в яких містяться в сплавах, то 
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визначення проводили без маскуючих агентів (табл. 5.3). Результати 

визначення вмісту іридію в інтерметалічних сполуках Gd2Ir3Al9 і Tb2Ir3Al9 

наведені у табл.  5.20 [274]. 

Таблиця 5.20 

Результати спектрофотометричного визначення вмісту іридію в 

інтерметалідах Tb2Ir3Al9 і Gd2Ir3Al9 за  допомогою ГІТО (СГІТО=8,0·10-5 М; 

СNaCl=0,1 M;
3 3СН СООNa+CH COOHС =0,32 М; pH=5,0; l=1,0 см; =350 нм), n=3; Р=0,95. 

Інтерметалід 
ωIr

розр, 

% 

Спектрофотометрично Вольтамперометрично 

n

tSпр

Ir



 , % Sr, % 

n

tSпр

Ir



 , % Sr, % 

Tb2Ir3Al9 50,7 51,7±1,7 1,3 50,6±0,9 0,7 

Gd2Ir3Al9 50,9 51,2±1,3 1,0 50,8±0,7 0,6 

 
 

Дані щодо вмісту іридію в інтерметалічних сплавах Gd2Ir3Al9 і Tb2Ir3Al9 

отримані спектрофотометричним методом добре узгоджуються з вмістом, 

розрахованим за атомними відсотками і з результатами вольтамперометричного 

визначення за КСВ [43]. Розроблена спектрофотометрична методика 

визначення іридію характеризується хорошою відтворюваністю і правильністю. 

 

5.4.6. Cпeктрoфoтoмeтричнe визнaчeння рутенію в інтерметалідах 

У радіотехнічній, електротехнічній промисловості, аерокосмічній техніці 

використовують матеріали, які характеризуються високою корозійною стійкістю,  

хорошими магнітними, хімічними, електричними властивостями. Такі матеріали 

дуже часто містять платинові метали. При введені рутенію в сплави значно 

збільшується механічна міцність цих інтерметалічних сполук, покращуються 

антикорозійні властивості, провідність тощо. З цих причин виникає необхідність 

контролювати вміст рутенію у багатокомпонентних системах [47]. 

Розроблену методику спектрофотометричного визначення рутенію(IV) з 

ГІТО застосували при аналізі інтерметалічних трикомпонентних сплавів до 

складу яких входить рутеній: TbRuGa5, Ce45Ru25Ga20 та Ho49Ru39Ga12. 
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Металічний рутеній є хімічно інертним до дії кислот та лугів, проте його 

сполуки, які одержують в процесі сплавляння з іншими елементами можуть 

проявляти інші властивості. Досліджено, що деякі сполуки рутенію, які містять 

Ho, Ga, Tb та Ce повністю або частково розчиняються у суміші концентрованих 

хлоридної та нітратної кислот [100]. Результати визначення рутенію в 

інтерметалідах представлені в табл. 5.21. 

 

Методика визначення рутенію в інтерметалідах. Наважку сплаву 

масою 0,05–0,10 г розчиняли в 10 мл суміші хлоридної та нітратної 

концентрованих кислот (1:1). Одержаний розчин випаровували до вологих 

солей і розчиняли у 50 мл 3 М хлоридної кислоти. У випадку якщо сплав 

неповністю розчинився, то проводили спікання нової наважки з 

окиснювальною сумішшю NaOH + NaNO3 (1:3). Отриманий плав розчиняли у 

3 М HCl. Розчин переносили у мірну колбу місткістю 250,0 мл і доводили до 

мітки дистильованою водою. При необхідності, готували розчин із меншим 

вмістом рутенію, переносячи аліквоту вихідного розчину в колбу об’ємом 

100,0 мл і доводили до мітки 1,0 М розчином HCl. Для аналізів відбирали 

аліквотні частини розчинів інтерметалідів об’ємом 1,0–2,0 мл, в яких визначали 

концентрацію рутенію способом порівняння чи градуювального графіка за 

розробленою нами методикою (п. 5.1).  

Таблиця 5.21 

Результати спектрофотометричного визначення вмісту рутенію у сплавах 

TbRuGa5, Ce45Ru25Ga20 та Ho49Ru39Ga12 за допомогою ГІТО (СГІТО=8,0·10-5 М; 

СNaCl=0,1 M; 
3 3СН СООNa+CH COOHС =0,32 М; pH=5,0; l=1,0 см; =350 нм), n=3; Р=0,95. 

Склад 

інтерметаліду 
ωRu

розр, % 
n

tSпр

Ru


 , % Sr, % 

Ce45Ru25Ga20 23,1 23,0±0,9 1,6 

TbRuGa5 16,6 16,4±0,8 2,0 

Ho49Ru39Ga12 30,7 29,6±2,6 3,5 
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Одержані результати вмісту рутенію в інтерметалідах розробленим 

спектрофотометричним методом добре корелюють з його вмістом, 

розрахованим за атомними відсотками. Значення Sr не перевищує похибку 

спектрофотометричних методів аналізу (5%). Тому дана методика може з 

успіхом використовуватися при аналізі подібних систем. Час проведення 

аналізу, включаючи пробопідготовку, становив ~ 3–3,5 години. 

 

5.5. Мeтpoлoгiчнi хapaктepистики спeктpoфoтoмeтричнoгo 

визнaчeння азолідонів за дoпoмогoю іoнiв Pd(II)  

Під час встановлення оптимальних умов взаємодії іонів паладію(IІ) з 

азолідонами (розділ 4), було виявлено, що при сталій концентрації іонів 

паладію аналітичний сигнал лінійно залежить від концентрації досліджуваних 

азолідонів (ГІТО та ІТГБК). Ці результати було використано для розробки 

мeтoдик спeктpoфотoметpичнoгo визнaчeння ГІТО та ІТГБК за допомогою 

іонів Pd(II), тому досліджували як вплив концентрації іонів Pd(II) на значення 

величини аналітичного сигналу.  

0 2 4 6 8 10
0,00

0,03

0,06

0,09

0,12

0,15

0,18

0,21

0,24A

C
Pd(II)

/C
ІТГБК

 

 

 
Рис. 5.2. Залежність оптичної густини для системи Pd(II)−ІТГБК від зміни 

концентрації Pd(ІІ), СІТГБК=5,0·10-5 М, 
742 OBNaC =0,05 М; рН=8,0; l=1,0 см; =438 нм. 

 

З рис. 5.2 видно, що максимальний вихід у системі паладій(ІІ)–ІТГБК 

спостерігається при 1,5-кратному надлишку іонів Pd(ІІ). Для ГІТО максимальний 
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вихід сполуки спостерігається при 2–2,5-кратному надлишку паладію(ІІ). Тому 

при подальших дослідженнях використовували 1,5–2,5-кратний надлишок 

паладію в залежності від досліджуваної системи. 

Мeтрoлoгiчнi хaрaктeриcтики спeктрoфoтoметричнoгo визнaчeння ГІТО 

та ІТГБК за допомогою іонів Pd(II) наведено в табл. 5.22. 

Таблиця 5.22 

Метрологічні характеристики спектрофотометричного визначення ГІТО 

та ІТГБК за допомогою паладію(ІІ), n=5, P=0,95 

Азолідон ГІТО  ІТГБК 

СPd(II), М 5,0·10-5 3,0·10-5 

λ, нм 350 438 

Межі лінійності, 

М 
1,0·10-6-2,0·10-5 2,0·10-6-2,0·10-5 

Piвняння 

грaдyювaльнoгo 

грaфiкa, 

Сазолідону, М 

А350=(0,0912±0,0007)+ 

(4,87±0,09)·103·СГІТО 

А438=(0,020±0,008)+ 

(2,54±0,07)·104·СІТГБК 

МВ, М 4,1·10-7 9,4·10-7 

R 0,9993 0,9984 

 

 

Методика визначення ГІТО за допомогою іонів паладію(II). У мірну 

колбу місткістю 25,0 мл вносять 2,5 мл 5,0·10-4 М розчину Pd(II), 1,25 мл 2,0 М 

розчину натрій хлориду, 2,0 мл 4,0 М розчину натрій ацетату і додають 

аліквоту досліджуваного розчину ГІТО в межах 1,0·10-6–2,0·10-5 М  у кінцевому 

об’ємі. Встановлюють кислотність середовища отриманого розчину рН=5,0 на 

рН-метрі, за допомогою розчинів CH3COOH і CH3COONa, та доводять до мітки 

дистильованою водою. Вимірювання інтенсивності світлопоглинання досліджу-

ваного розчину відносно розчину порівняння (“холостої” проби) або води при 

λ=350 нм, l=1,0 см проводять після 10 хв нагрівання розчинів на киплячій 

водяній бані, охолодження до кімнатної температури. Концентрацію ГІТО 
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знаходили за градуювальним графіком або способом порівняння, чи способом 

добавок. 

 

Методика визначення ІТГБК за допомогою іонів паладію(ІІ). У мірну 

колбу місткістю 25,0 мл вносять 1,5 мл 5,0·10-4 М розчину Pd(II), додають 

12,5 мл 0,1 М розчину натрій тетраборату і вносять аліквоту досліджуваного 

розчину ІТГБК в межах 2,0·10-6–2,0·10-5 М у кінцевому об’ємі. Встановлюють 

кислотність середовища отриманого розчину рН=8,0 на рН-метрі, за допомогою 

розчинів HCl або NaOH та доводять до мітки дистильованою водою. 

Вимірювання інтенсивності світлопоглинання досліджуваного розчину 

відносно розчину порівняння (“холостої” проби) або води здійснюють при 

λ=438 нм з l =5,0 см. Концентрацію ІТГБК знаходять способом порівняння або 

за попередньо побудованим градуювальним графіком.  

 

5.6. Cпeктрoфoтoмeтричнe визнaчeння ГІТО та ІТГБК за допомогою 

іонів Pd(II) у мoдeльниx poзчинax 

Правильність розроблених спектрофотометричних методик визначення 

ГІТО та ІТГБК перевіряли на модельних розчинах із різним вмістом ПГБС. 

Отримані результати представлено у табл. 5.23 і 5.24, з якої видно, що значення 

Sr не перевищує 3,1%.  

Таблиця 5.23 

Спектрофотометричне визначення ГІТО за допомогою іонів паладію(IІ) у 

модельних розчинах, СPd(II)=5,0·10-5 М; 
3 3СН СООNa+CH COOHС =0,32 М; pH=5,0; 

l=1,0 см; n=3; P=0,95 

Система 
Введено ГІТО, 

мкг 

Знайдено ГІТО, 

n

tS
m

.пр

ГІТО



 , мкг 

Sr, % 

ГІТО–ПГБС, 

СПГБС=5,0·10-6 М 
30 31±2 2,7 

ГІТО–ПГБС, 

СПГБС=1,0·10-6 М 
25 25±1 1,6 



138 

 

Таблиця 5.24 

Спектрофотометричне визначення ІТГБК за допомогою іонів паладію(IІ) у 

модельних розчинах, СPd(II)=3,0·10-5 М; 
742 OBNaC =0,05 М; рН=8,0; l=5,0 см; 

=438 нм, n=3; P=0,95 

Система 
Введено ІТГБК, 

мкг 

Знайдено ІТГБК, 

n

tS
m

.пр

ІТДБК



 , мкг 

Sr, % 

ІТГБК–ПГБС, 

СПГБС=2,0·10-6 М 
60 64±5 3,1 

ІТГБК–ПГБС, 

СПГБС=8,0·10-6 М 
30 31±2 2,6 

 

Оскільки під час експериментальних досліджень було виявлено, що 

значення оптичної густини залишається практично таким же ж не залежно від 

того чи як розчин порівняння  використовувати “холосту” пробу чи 

дистильовану воду, тому усі вимірювання оптичної густини здійснювали 

навпроти дистильованої води. 

ПГБС, ГІТО та ІТГБК мають подібні властивості, але проявляють 

вибірковість при взаємодії з іонами платинових металів. Використовуючи цю 

властивість можна визначати один азолідон у присутності іншого. 

 

Результати, які описано у розділі 5 можна узагальнити наступними 

висновками: 

 розроблено нові спектрофотометричні методики визначення Pd(II), Pt(IV), 

Rh(III), Ir(IV) і Ru(IV) за допомогою ГІТО та ІТГБК, які не потребують 

використання токсичних розчинників. Розраховано їхні метрологічні 

характеристики; найбільшою чутливістю характеризується методика 

визначення паладію з ІТГБК – МВ 6,4∙10-7 М; 

 досліджено селективність розроблених спектрофотометричних методик 

визначення досліджуваних платиноїдів з ГІТО та ІТГБК у присутності 

катіонів різноманітних металів, зокрема платинових, і супутніх аніонів. 
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Заважаючий вплив сторонніх іонів вдалося усунути за допомогою 

маскуючих агентів: цитрату, тартрату, ЕДТА, фосфату, фториду. Методика 

визначення іонів Pd(II) за допомогою ІТГБК характеризується високою 

вибірковістю і конкурує з багатьма відомими методиками визначення 

паладію; 

 правильність розроблених методик перевірено при аналізі модельних 

розчинів, які містили платинові та інших метали, методом “введено-

знайдено”. Спектрофотометричні методики визначення Pd(II), Pt(IV), Ir(IV) і 

Ru(IV) успішно апробовано при аналізі складних промислових об’єктів: 

інтерметалідів, резистора, каталізатора.  

 розроблено спектрофотометричні методики визначення ГІТО та ІТГБК за 

допомогою іонів Pd(II) і розраховано їхні метрологічні характеристики; 

 правильність розроблених спектрофотометричних методик визначення ГІТО 

та ІТГБК перевірено методом “введено-знайдено” при аналізі модельних 

розчинів у присутності ПГБС. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі обґрунтовано перспективи використання в 

аналітичній хімії нових азолідонів: 4-[2-(3-метил-5-оксо-1-феніл-1,5-дигідро-

4Н-піразол-4-іліден)-гідразино]-бензенсульфонату натрію, 5-гідроксиіміно-4-іміно-

1,3-тіазолідин-2-ону і 4-[N'-(4-іміно-2-оксо-тіазолідин-5-іліден)-гідразино]-

бензенсульфокислоти. 

1. Досліджено спектральні та протолітичні характеристики нових азолідонових 

похідних (ПГБС, ГІТО, ІТГБК) у водних розчинах за різної кислотності 

середовища. ГІТО та ІТГБК є слабкими кислотами, розраховані концентраційні 

константи кислотності становлять рКа=7,1 і рКа=10,0, відповідно. Знайдено 

ефективні молярні коефіцієнти світлопоглинання реагентів; найбільше значення 

притаманне для ІТГБК і ПГБС – 2,53·104 л·моль-1·см-1 і 2,50·104 л·моль-1·см-1, 

відповідно при 382 нм і 390 нм. Нормовані спектри світлопоглинання реагентів 

залежно від їх концентрації вказують на відсутність полімеризації азолідонів у 

досліджуваному діапазоні (10-5–10-4 М). Запропоновано визначати азолідони за 

власним світлопоглинанням при різних значеннях рН (МВ 3,5∙10-7–6,8∙10-7 М). 

2. Встановлено існування нових комплексних сполук Pd(II), Pt(IV), Rh(III), 

Ir(IV) та Ru(IV) з 5-гідроксиіміно-4-іміно-1,3-тіазолідин-2-оном і Pd(ІІ) з  

4-[N'-(4-іміно-2-оксо-тіазолідин-5-іліден)-гідразино]-бензенсульфокислотою. 

Досліджено оптимальні умови взаємодії: кислотність середовища (платинові 

метали з ГІТО у слабокислому середовищі (рН 4,9—5,1), а Pd(II) з ІТГБК в 

слаболужному середовищі (рН 7,6—8,3)), вплив природи і концентрації 

аніону, час нагрівання і стійкість утворених сполук в часі. Встановлено, що 

необхідною умовою утворення забарвлених сполук платиноїдів з ГІТО є 

термічна активація вихідних комплексів упродовж деякого часу (10—60 хв) на 

киплячій водяній бані. Ряд лабільності аквагідроксохлоридних комплексів 

платиноїдів у цій системі має вигляд: Ir(IV) (60 хв) = Pt(IV) (60 хв) <  

Rh(III) (30 хв) < Ru(IV) (25 хв) < Pd(II) (10 хв). Pd(II) взаємодіє з ІТГБК 

селективно та не потребує нагрівання. 
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3. На основі досліджень встановлено співвідношення компонентів для комплексів 

платинових металів з ГІТО та ІТГБК, яке становить платиноїд:азолідон = 1:1, 

за винятком комплексу ІТГБК з іонами Pd(ІІ), співвідношення для якого – 1:2. 

Розраховано їхні ефективні молярні коефіцієнти світлопоглинання, величини 

яких знаходяться у діапазоні (5,03–7,48)∙103 л·моль-1·см-1. Методом 

осциловольтамперометрії підтверджено комплексоутворення ГІТО з іонами 

Pd(II), Pt(IV), Rh(III), Ir(IV) і Ru(IV) у слабокислому середовищі та ІТГБК – з 

іонами Pd(II) в слаболужному середовищі. Про це свідчать зсуви потенціалів 

відновлення реагенту з комплексного стану стосовно вільного реагенту, та 

прямопропорційне концентрації платиноїду зменшення піків реагентів. На 

прикладі системи Pd(II) –ГІТО показана можливість вольтамперометричного 

визначення іонів паладію в слабокислому середовищі. 

4. Poзpoблено нoвi мeтoдики спeктpoфoтoмeтpичнoгo визнaчeння Pd(II), Pt(ІV), 

Rh(III), Ir(IV) та Ru(IV) з ГІТО, Pd(II) з ІТГБК і розраховано їхні  

метрологічні характеристики. Найчутливішою є методика визначення 

паладію з ІТГБК при 438 нм (МВ 6,4·10-7 M). Досліджено селективність 

мeтoдик спeктpoфотoметpичнoгo визнaчeння Pd(II), Pt(ІV), Rh(III), Ir(IV) та 

Ru(IV) з азолідонами у присутності супутніх елементів. Визначенню не 

заважають значні кількості Cd(II), Pb(II), Mn(II), Zn(II), Ni(II) та багато інших 

супутніх катіонів. Запропоновані методики визначення платиноїдів 

перевірено на модельних розчинах та апробовано на реальних об’єктах: 

інтерметалідах, резисторі, каталізаторі. Результати апробації свідчать про 

хорошу відтворюваність та правильність цих методик.  

5. Розроблено спектрофотометричні методики визначення ГІТО (МВ 4,1∙10-7 М) 

та ІТГБК (МВ 9,4∙10-7 М) за допомогою іонів паладію(ІІ) у сумісній 

присутності з ПГБС, який не утворює комплексу з іонами Pd(II), що дозволяє 

визначати окремі азолідони в присутності інших представників цього ж 

класу. Прaвильнiсть мeтoдик пeрeвiрeно при аналiзi мoдeльниx рoзчинiв. 

Розроблені методики характеризуються хорошою чутливістю і 

відтворюваністю результатів (Sr~3%). 
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ДОДАТОК А 

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПАЛАДІЮ, ПЛАТИНИ, РОДІЮ, ІРИДІЮ ТА 

РУТЕНІЮ 

Таблиця А.1 

Спектрофотометричні методи визначення паладію 

Реагент (екстрагент) Визначають Середовище, рН 
Визначувані 

вмісти, мкг/мл 
λ, нм Заважають 

Літера-

тура 

1 2 3 4 5 6 7 

α-Фурилдіоксим (CHCl3) Pd(II) 0,1-1,4 M HCl  1-3 380 — [43] 

Диметилгліоксим 

(CHCl3) 
Pd(II) 

2 M HCl або H2SO4; 

0,8 M HNO3, 

pH=1,0 

25-125, 

100-800 

270, 

370 

Fe, Pt(II), 

Ir(III), Au(III) 
[43, 141] 

β-Нітрозо-α-нафтол 

(CHCl3 або C7H8) 
Pd(II) 1,0-2,0 

1-5,  

0,1-10 

308, 

385 

Fe(III), Co, Cu, 

Ni, Cr, CN- 
[43] 

Нітрозо-R-сіль Pd(II) 5,6 
1,28-4,27;  

0,1-2,6 

510; 

520-560 
Cl-, Co [43, 142] 

Арсеназо ІІІ Pd(II) 3,4-5,9 1,2-3,0 630 Cu, Ni, Co [43, 143] 

Ксиленоловий 

оранжевий 
Pd(II) 1,1-1,7 М HClO4 0,8-3,2 518 Cl-, ЕДТА, Zr [43] 
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Таблиця А.1 (продовження) 

1 2 3 4 5 6 7 

Сульфохлорфенолазо-

роданін 
Pd(II) 

8 М H3PO4 + 5 M 

H2SO4; 1 M HCl; 

4 M (H3PO4, HNO3, 

H2SO4) 

0,2-1,0 520 

Pt(IV), Pt(II), 

Rh(III), Ru(III), 

Au(III) 

[17, 24, 

29, 39, 42, 

144] 

Тіогліколева кислота Pd(II) 10 2,4-6,4  384 Pt-метали [43, 145] 

4-(2'-Фураліденіміно)-3-

метил-5-меркапто-1,2,4-

тіазол (н-бутанол) 

Pd(II) 5,4 17-50 410 
Cu, Cr(VI), 

Mn(VII) 
[146] 

о-Гідроксиацетофенон 

тіосермікарбазоне 
Pd(II) 

6,0; 

диметилформамід + 

H2O 

0,42-10,6 370 
Fe, Ag, Sn(II), 

Os(VIII) 
[147] 

1-(2-Піридилазо)-2-

нафтол (нафталін-

CHCl3) 

Pd(II) 1,5-7,5 0,5-10 678 Ni, Fe, Co, Cu [148] 

4-Фенілтіосемікарбазид Pd(II) 
ПАР олеїнової 

кислоти 
2,0-4,5 300 — [149] 
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Таблиця А.1 (продовження) 

1 2 3 4 5 6 7 

2-(2-Бензотіазолілазо)-

5-диметиламіно-4-

толіларсенокислота 

Pd(II) 
H2SO4 або HNO3 + 

C2H5OH 
0-1,6 718 

Аскорбінова 

кислота 
[150] 

Дитизон (CCl4) Pd(II) H2SO4 до 4,0 635 Ag, Au, Cu, S2- [43, 151] 

4-(4'-Антипірил азо)- 

2-бромофенол 
Pd(II) 4,0-7,0 0,2-3,0 498 — [152] 

Бензилоксибензальдегід

тіосемікарбазоне 

(циклогексанол) 

Pd(II) 5,0 5,0-60,0 365 Cu, Ni [153] 

Пропіоніл промазин 

фосфат 
Pd(II) 0,8-4,0 0,2-21,0 490-500 

V(V), Ce(IV), 

Au(III) 
[154] 

4-(2-Піридилазо)-

резорцин 

(поліетиленгліколь) 

Pd(II) 8,0 0,04-4,0 516 

Co, Cl-, Ni, Cu, 

Fe(III), Cr(III), 

Pt(IV) 

[155] 

2,2'-Дитіодианілін 

(ізобутилметилкетон) 
Pd(II) 3,0 0,0003-0,22 397 — [156] 

Калій йодид Pd(II) 1,0-7,0 0,38-5,25 406 — [76] 
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Таблиця А.1 (продовження) 

1 2 3 4 5 6 7 

2-(2-Хінолілазо)-5-

диетиламінобензойна 

кислота + цетилтри-

метиламоній бромід 

Pd(II) 0,5-2,5 М HCl і  0,01-0,6 625 Ni, Co [157] 

Палладіазо (п-бутанол) Pd(II) 2,5-3,5 0,2-5,0 675 Pb, Bi, Cl-, РЗЕ [43, 158] 

3,4-Дигідроксибенз-

альдегідізонікотиніл-

гідразон 

Pd(II) 
Ацетатний буфер 

(рН 3,0) 
0,5-20,0 380 – [159] 

1-Нітрозо-2-нафтол-3,6-

дисульфокислота 
Pd(II) 1,2-3,8  1,0-9,1  510 — [160] 

3,4,4а,5-Тетрагідро-

3,3,4а-триметил-7-

(захищений)-піримідо-

(1,6-а)бензімідазол-1-

тіол (хлороформ) 

Pd(II) 2,0-6,0 1,9-28,5 438 Co, Citr3- [161] 

3-(5'-Тетразолілазо)-2,6-

діамінотолуен 
Pd(II) 1,0-2,0 0,02-2,0 536 Ag [162] 
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Таблиця А.1 (продовження) 

1 2 3 4 5 6 7 

Еріохромазурол G + 

цетилтриметиламоній 

хлорид 

Pd(II) 3,5-4,8 0,1-1,6 645 

Al, Be, Fe(II), 

Sc(III), ЕДТА, 

Citr3-, Tart2- 

[163] 

2-(5-Нітро-2-піридил-

азо)-5-(N-пропіл-N-3-

сульфопропіламіно)-

фенол 

Pd(II) 3-5 М HNO3 0-2,5 612 Pt(IV), I- [164] 

Піридоксал-4-феніл-3-

тіосемікарбазоне 

(бензен) 

Pd(II) 3,0 0,4-6,4 460 

Co, Cd, Ni, 

Fe(II), Zn, Ag, 

PO4
3-, S2O3

2-, 

C2O4
2- 

[165] 

4-(N,N-Діетил-

аміно)бензальдегід 

тіосемікарбазоне 

Pd(II) 3,0 0,36-3,24 408 Cu, Pt(IV), I- [166] 

Бензилдитіосемікарба-

зоне (метилізобутил-

кетон) 

Pd(II) 2,5 0,25-3,5 395 
Ag, Cd, Co, 

Cu, Ni, Zn 
[167] 
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Таблиця А.1 (продовження) 

1 2 3 4 5 6 7 

4-Фенілпіперазинкарбо-

дитіоат 
Pd(II) 4,0 0,1-1,1 359 ЕДТА [168] 

3-(2'-Тіазолілазо)-2,6-

диамінопіридин 
Pd(II) 0,6 M HClO4 0,6-4,5 665 

Au, Pt, Ir, Ru, 

Rh, SCN-, Cl-, 

Br-, I-, F- 

[169] 

2,4-Дигідрокси ацето-

фенонсемікарбазоне  

(н-бутанол) 

Pd(II) 3,0-5,5 0,7-12,0 390 

Ag, Hg(II), 

V(V), Cu(II), 

S2O3
2-, CN-,  

[170] 

п-Анісальдегідтіосемі-

карбазоне 
Pd(II) 2,9-4,3 0,06-3,3 370 Pt, Fe [167, 171] 

Піперональ 

тіосемікарбазоне 
Pd(II) 0,02-0,06 M HCl 0,5-2,45 363 

Cu(II), Hg(II), 

Pt(IV), S2O3
2- 

[171] 

Цефіксим  Pd(II) 2,6; CH3OH+H2O 0,75-16,5 352 Cu(II), Zn(II) [172] 

Сульфобензолазо-

фенолроданін + ПАР 
Pd(II) 1,0-3,0 — 540 — 

[24, 35, 

36] 

Сульфонітрофенол М Pd(II) 
2,0 M H3PO4 або 

2,0 M H2SO4 
— 640 — [34, 39] 



180 

 

Таблиця А.1 (продовження) 

1 2 3 4 5 6 7 

2-Гідрокси-5-метил-

ацетофенонізонікоти-

ноілгідразон (CHCl3) 

Pd(II) 0,01-0,015 М H2SO4 2,0-9,0 385 — [173] 

2,4-Дигідроксил 

ацетофенон-п-гідро-

ксилбензоїлгідразон 

Pd(II) 5,0-6,0 1,06-8,51 375 

Ti(IV), V(V), 

Cu(II), SCN-, 

S2O3
2-, ЕДТА 

[174] 

1,2-Біс[метил(2-

аміноциклопентен 

карбодитіоат]етан 

(CH2Cl2) 

Pd(II) 0,5-2,7 0,19-10,0 475 SCN- [175] 

5-(5-Нітро-2-

піридилазо)-2,4-

діамінотолуен 

Pd(II) 

0,18-4,6 М H2SO4, 

або 0,06-1,5 M HCl, 

чи 0,06-3,6 M HClO4 

0-0,9 592 — [176] 

п-Хлорофенілазо-R-

кислота 
Pd(II) 5,0-6,0 0,5-10,0 560 

Cu(II), Cr(III), 

La(III), Yb(III), 

Y(III), Rh(III), 

Pb(II), Al(III), 

CN-, ЕДТА 

[177] 
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Таблиця А.1 (продовження) 

1 2 3 4 5 6 7 

5-(п-Диметил-

амінобензиліден)роданін 

+ брідж-35 

Pd(II) 
Форміатний буфер 

(рН=4,2) 
0,17-1,8 550 

Fe(III), Pb(II), 

Cd(II), Cu(II), 

Hg(II) 

[28] 

N-Додецил-N'-(натрій п-

аміно-бензенсульфонат)-

тіосечовина + цетилтри-

метиламоній бромід 

Pd(II) 
5,2-5,6; 

Ацетатний буфер  
0,04-0,28 296 Cu(II) [178] 

N,N,N',N'-Тетра(2-

етилгексил)-тіоди-

глікольамід (п-додекан) 

Pd(II) 0,5-3,0 M HNO3
 1,0-15,0 300 — [179] 

2-Алілтіосечовина + 

тіоціанат + ЕДТА 

(ізоаміловий спирт) 

Pd(II) 5,0 1,0-32,0 500 S2-, CN- [180] 

2,2',3,4-Тетрагідрокси-

3'-сульфо-5'-хлоразобензол  
Pd(II) 3,0-3,5 0,42-5,09 424 

Mo(VI), 

Fe(III), V(V),  

Cu(II), Ti(II) 

[181] 

2,2',3,4-Тетрагідрокси-3'-

сульфо-5'-хлоразобензол + 

натрій додецилсульфат  

Pd(II) 1,0-1,5 0,21-5,09 448 
Fe(III), Ti(II), 

Mo(VI) 
[181] 

— – Дані відсутні 
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Таблиця А.2 

Спектрофотометричні методи визначення платини 

Реагент (екстрагент) Визначають Середовище, рН 
Визначувані 

вмісти, мкг/мл 
λ, нм Заважають 

Літера-

тура 

1 2 3 4 5 6 7 

SnCl2 Pt(II) HCl 0,5-2,0 403 Rh, Ir, Pd, Au 
[43, 

182] 

SnBr2 Pt(II) HCl, H2SO4 1,0–10,0 470 - [43] 

PtCl6
2- Pt(IV) 5,0 3,0–11,0 262 

Платиноїди і 

неблагородні 

метали 

[43] 

Дитизон + SnCl2 

(поліуретан ФОАМ) 
Pt(II) HCl + ацетон 0,1-10,0 530 Cu, Hg [183] 

N-(м-Метилфеніл)-N'-

(натрій п-амінобензен-

сульфонат)-тіосечовина  

Pt(IV) 4,0 0-1,28 754,4 — [184] 

Нітрозо-R-сіль Pt(IV) H3PO4 0,3-1,0 480 
Cu, Cl-, 

відновники 
[43] 
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Таблиця А.2 (продовження) 

1 2 3 4 5 6 7 

1-Фенілтетразолін- 

5-тіон 
Pt(IV) 1,0 6,0-24,0 480 Ru, Os [43] 

5-(4-Нітрофенілазо)-8-

(п-толуенсульфонамідо)-

хінолін + твін-80 

Pt(II) NaOH 0-1,0 640 

Pd(II), Co(II), 

Ru(III), Cu(II), 

Au(III), Rh(III), 

Ni(II) 

[185] 

Тіосемікарбазид Pt(II), Pt(IV) 7,5 0,3-2,7 583 — [186] 

1,3,3-Триметил-2-[3-

(1,3,3-триметил-1,3-

дигідро-індол-2-іліден)-

пропеніл]-3Н-індолій 

хлорид 

Pt(IV) 1,2 M H2SO4 0,2-2,4 620 — [187] 

Трифтороперазин 

дигідрохлорид 
Pt(IV) 2,3 1,0-7,0 504 

Au(III), Pd(II), 

Ru(III), Fe(III), 

Ag(I), I- 

[188] 

α-Нітрозо-β-нафтол Pt(II) H2SO4 >40,0 395, 413 Cl- [43] 
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Таблиця А.2 (продовження) 

1 2 3 4 5 6 7 

Сульфохлорaфенолазо-

роданін 
Pt(II) 

3 М HCl + 

аскорбінова кислота 

або 2 М HCl + 2 M 

H3PO4 + аскорбінова 

кислота 

0,2-2,0 500 
Pd(II), Au(III), 

Ag(I) 

[26, 29, 

33, 39, 

42, 144] 

Сульфохлорaфенолазо-

роданін 
Pt(IV) 

3 М HCl або  

2 М HCl + 2 M 

H3PO4 + аскорбінова 

кислота 

— 500 Ir, Rh 

[17, 23, 

24, 26, 

27, 33, 

39, 42] 

Тіродін Pt(IV) 

7,6 M H3PO4 + 

аскорбінова кислота 

або 3 М H3PO4 + 

5 M CH3COOH + 

аскорбінова кислота  

0,04-20,0 510 
Ag(I), Au(III), 

Pd(II) 

[24, 33, 

42] 

Тіродін Pt(II) 7,6 M H3PO4  0,04-20,0 510 
Ag(I), Au(III), 

Pd(II) 

[29, 33, 

42] 
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Таблиця А.2 (продовження) 

1 2 3 4 5 6 7 

2-Етилгексил фосфонової 

кислоти моно-2-етил-

гексил естер+SnCl2 + PC-

88A (толуен) 

Pt(IV) 
0,5-2,25 М HCl  

 
— 403 

Cr(III), Cd(II), 

In(III), Rh(III), 

Ru(III) 

[189] 

2-Етил-10-[3-(діме-

тиламіно-2-метил)-

пропіл]фенолтіазин 

гідрохлорид 

Pt(IV) HCl 0,4-7,8 529 
Au(III), I-, 

S2O3
2- 

[190] 

Рубеанводнева кислота 

(трибутил фосфат) 
Pt(IV) HCl + C2H5OH 0,28-4,0 510 Pd, Cu [191] 

Антранілова кислота Pt(IV) 5,0 16-48 500 Платиноїди [43] 

1-Фенілтіосемікарбазид Pt(II) 7,0-10,0  10-1000 570 — [43] 

2-Метокси-10-(3-

диметиламінопропіл)фе

нотіазин малеат  

(CHCl3 + CH3OH) 

Pt(IV) 
1-1,5 М HCl,  

0,02-0,03 M CuSO4 
1,0-8,0 665 

Fe(III), Ru(III), 

Rh(III), Ir(III), 

Pd(II), Ag, I- 

[192] 
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Таблиця А.2 (продовження) 

1 2 3 4 5 6 7 

2,3-Хіноксаміндитіол Pt(IІ) 6 M HCl 1,03-7,18 624 МПГ, Au, Co [43] 

KI Pt(II) 1,0-2,0 3,51-97,5 490 — [193] 

Диметилтіонін  

(C2H4Cl2 + CCl4) 
Pt(IV) H2SO4 (pH 3,0) 0,25-3,24 650 — [194] 

м-Сульфобензолазо-

роданін 
Pt(IV) 2 М H3PO4 — 520 — [34, 39] 

0-Амінофенол-п-

сульфокислота 
Pt(IV) 5,0-6,0 8,0-24,0 420 — [43] 

5-Хлоро-2-гідрокси-

тіобензгідразин 

(метилізобутилкетон) 

Pt(IV) 
5,0; 

нафталін 
1,0-7,0 680 — [195] 

Ксиленоловий 

оранжевий 
Pt(IV) 6,0-6,2 — 570 — 

[196, 

197] 

Еріохромціанін R Pt(IV) 6,4-6,7 — 533 — [197] 

Оксимідобензотетро-

нова кислота 
Pt(IV) 

3,5;  

етанол або ацетон 
7,0-70,0 425 

Pd(II), Fe(II), 

Co(II), Rh(III) 
[198] 



187 

 

Таблиця А.2 (продовження) 

1 2 3 4 5 6 7 

2-Алілтіосечовина + 

тіоціанат + ЕДТА 

(ізоаміловий спирт) 

Pt(II) 5,0 3,0-98,0 500 S2-, CN- [180] 

1,2,4-Триазолін-3-тіон Pt(IV) 3,0-4,5 1,2-8,0 485 Pd [43] 

— – Дані відсутні 
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Таблиця А.3 

Спектрофотометричні методи визначення родію 

Реагент (екстрагент) Визначають Середовище, рН 
Визначувані 

вмісти, мкг/мл 
λ, нм Заважають 

Літера-

тура 

1 2 3 4 5 6 7 

2-меркапто-4,5-

диметилтіазол 
Rh(III) HCl 0,5-8,0 430 — 

[43, 

199] 

Натрій гіпохлорид Rh(III) 4,7-7,2 5,0-20,0 665 — 
[43, 

199] 

SnBr2 Rh(III) HBr 0,4-4,0 427 

МПГ і 

неблагородні 

метали 

[43, 

199] 

SnCl2 Rh(III) HCl 1,0-10,0 475 
Pd, Ru, Os, Au, 

Cr 

[43, 

199] 

NaBiO3 Rh(III) H2SO4 20,0-60,0 550-570 
Cu, Ni, Mg, Fe, 

Zn 

[43, 

199] 

2-[2-(3,5-дибромо-

піридил)азо]-5-диметил-

амінобензойна кислота 

Rh(III) 5,0-7,0 0-0,4 — — [199] 
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Таблиця А.3 (продовження) 

1 2 3 4 5 6 7 

N,N´-біс(3-диметил-

амінопропіл)-

дитіооксамид 

Rh(III) 6-7 М HCl 2,4-8,3 420 Pd, Pt, Ir 
[43, 

199] 

Сімдифенілкарбазон Rh(III) 3,0 0,1-2,1 565 — [199] 

5-аміно-2-

бензімідазолтіол 
Rh(III) 2,0-5,0 0,5-4,0 390 Pd, Pt, Fe 

[43, 

199] 

SnI2 Rh(III) 4 M HCl 0,4-3,0 460 МПГ 
[43, 

199] 

Гіпобромід Rh(III) 11,2-11,3 10-60 530 — [199] 

Азид натрію Rh(III) 5,0-8,0 2-40 405/480 Pd, Pt 
[43, 

199] 

1-(2-піридилазо)- 

2-нафтол 
Rh(III) 1,2-2,6 0,4-6,0 600 

Ru, Os, Ir, Au, 

Ag, Pd 
[43] 

Ксиленоловий 

оранжевий 
Rh(III) 2,7-3,3 До 2,4 528 — 

[43, 

199] 

Хлоридна кислота Rh(III) HCl 30,0-350,0 490 
Pd, Os, Ru, Au, 

Cr 
[43] 

 



190 

 

Таблиця А.3 (продовження) 

1 2 3 4 5 6 7 

2-(5-бромо-2-

піридилазо)-5-

диметиламіноанілін 

Rh(III) 2,8-6,1 0-0,56 610 — [199] 

о-Метилфеніл 

тіосечовина (CHCl3) 
Rh(III) 

Ацетатний буфер 

(рН 5,4) 
До 10,0 320 

Mn(II), Fe(III), 

Bi(III), Ni(II), 

Cu(II), Al(III), 

Mo(VI), In(III) 

[200] 

8-алкілтіохінолін Rh(III) H2SO4 0,08-1 400 — [199] 

Аліловий естер  

5-сульфо-8-меркапто-

хінолін 

Rh(III) HNO3 0,04-0,8 430 — [199] 

ЕДТА Rh(III) 4,0-5,0 0-150 360 — 
[199, 

201] 

Циклогександиамін-

тетраоцтова кислота 
Rh(III) 4-5 0-150 356 — 

[199, 

201] 

Пірокатехін Rh(III) 3-6 2-28 350/440 — [199] 

Біс(2-піридил)метанон 

2-піримідилгідразон 
Rh(III) 1,5-3,5 0-10,3 470 — [199] 
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Таблиця А.3 (продовження) 

1 2 3 4 5 6 7 

Нітрозо-R-сіль Rh(III) 4,0 2,0-10,4 450 — [199] 

Піразолон-(4-азо-2)-1-

нафтол-4-сульфокислота 
Rh(III) 3,0-4,5 4,88·104 490 — [202] 

Бутапіразин дималеїнат + 

CuSO4 + аскорбінова 

кислота 

Rh(III) CH3COONa-HCl 0,2-28 465 — [199] 

Пропіоніл промазин 

фосфат + Cu(II) + 

аскорбінова кислота 

Rh(III) 1,0-3,0 0,1-18 470 — [203] 

Проперіціазин + Cu(II) + 

аскорбінова кислота 
Rh(III) 1,5-3,5 0,1-32 460 — [199] 

5-(5-Нітро-2-піридил-

азо)-2,4-диамінотолуен 
Rh(III) 4,1-6,5 0-0,64 583 — [199] 

2-(5-Бромо-2-піридил-

азо)-5-діетиламінофенол 
Rh(III) 5,0-7,0 0-1,4 590 — 

[199, 

204] 

SnCl2 + малахітовий 

зелений 
Rh(III) 6,5 M HCl 4-100 621 Pt, Pd, Ir 

[199, 

205] 
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Таблиця А.3 (продовження) 

1 2 3 4 5 6 7 

3-Гідрокси-2-метил-1,4-

нафтохінолін моноксим + 

нафтален (N,N-диметил-

формамід) 

Rh(III) 
5,5-7,0; ацетатний 

буфер 
0,06-0,51 430 

Th(IV), V(IV), 

U(VI), Pd(II), 

Os(VIII), 

[206] 

α,β,γ,δ-Тетракіс(4-сульфо-

феніл)порфін + Cd(I) 
Rh(III) 8,0-10,0 0-0,25 417 — [199] 

2-Мекаптобензімідазол Rh(III) 1-4 M HCl 0,4-12,0 360 — 
[43, 

207] 

Родамін 6G + SnCl2 + 

желатину 
Rh(III) 2 M HCI 0,04-0,5 558 — [208] 

SnCl2 + Родамін В Rh(III) HCl 0,04-0,4 570-575 — [199] 

2-(2-Бензотіазолілазо)-5-

діетиламінобенззойна 

кислота 

Rh(III) 4,3-5,5 0-0,64 682 — [199] 

Дифенілселен оксид Rh(III) Розведена HCl 10,0-100,0 512 Pd, Au [43] 

м-Сульфобензолазо-

роданін 
Rh(III) 

7 M H3PO4 +  

4 M CH3COOH 
— 520 — [34, 39] 
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Таблиця А.3 (продовження) 

1 2 3 4 5 6 7 

2,6,7-Тригідрокси-9-(3,5-

дибромо-4-гідрокси)-

фенілфлюорон + 

цетилтриметиламоній 

бромід 

Rh(III) 5,8-6,7 0-0,5 610 — [199] 

2-(3,5-Дихлоро-2-

піридилазо)-5-

диметиламіноанілін 

Rh(III) 4,0-5,2 0-0,72 614 — [199] 

Сульфохлорфенолазо-

роданін 
Rh(III) 

7 M H2SO4(H3PO4) + 

6 M CH3COOH 

0,05-1,4  

(0,1-2,0) 
510 Pd 

[17, 24, 

29, 31, 

32, 39, 

42, 144] 

Сульфобензолазо-

фенолазороданін + ПАР 
Rh(III) 1,0-3,0 — 540 — 

[24, 35, 

36] 

2-(2-Тіазолілазо)- 

5-діетиламіно- 

бензойна кислота 

Rh(III) 4,0-6,5 0-0,08 674 — [199] 

Тіогліколева кислота Rh(III) 0,5-1,5 M HCl 0,5-30 360 МПГ [43] 



194 

 

Таблиця А.3 (продовження) 

1 2 3 4 5 6 7 

2-(3,4-Дихлоро-2-

піридилазо)-5-

диметиламінофенол 

Rh(III) 5,0-6,4 0-0,8 596 — [199] 

4-(2-Тіазолілазо)-2,4-

диамінотолуен 
Rh(III) 3,7-4,9 0-0,5 590 — [199] 

Натрієва сіль бензоїл-

гідразон піровиноградної 

кислоти + ДІК  

Rh(III) 6,0-9,0 0,01-5,15 562 

Pd, Pt, Ru, Al, 

Ga, In, Tl, Fe, 

Au 

[209] 

Натрієва сіль бензоїл-

гідразон піровиноградної 

кислоти + ДІДК 

Rh(III) 6,2-8,5 0,01-4,12 675 
МПГ, Al, Ga, 

In, Tl, Fe, Au 
[209] 

Натрієва сіль бензоїл-

гідразон піровиноградної 

кислоти + ДІТК 

Rh(III) 6,5-8,2 0,02-4,12 763 
МПГ, Al, Ga, 

In, Tl, Fe, Au 
[209] 

Натрієва сіль ізонікоти-

ноїлгідразону пірови-

ноградної кислоти + ДІК 

Rh(III) 8,0-10,0 0,01-5,15 562 
МПГ, Al, Ga, 

In, Tl, Fe, Au 
[209] 
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Таблиця А.3 (продовження) 

1 2 3 4 5 6 7 

Натрієва сіль ізонікоти-

ноїлгідразону пірови-

ноградної кислоти + ДІДК 

Rh(III) 7,6-8,7 0,01-4,12 675 
МПГ, Al, Ga, 

In, Tl, Fe, Au 
[209] 

Натрієва сіль ізонікоти-

ноїлгідразону пірови-

ноградної кислоти + ДІТК 

Rh(III) 7,6-8,5 0,03-3,09 763 
МПГ, Al, Ga, 

In, Tl, Fe, Au 
[209] 

1,5-Діфенілкарбазид 

(ізобутанол) 
Rh(III) 5,0 0,56-2,8 570 

Pt(IV), Pd(II), 

Co(II), Ni(II), 

Cu(II), Cr(III), 

Au(III) 

[210] 

5-Аміно-1,2,4-дитіазол-3-

тіон + тіоціанат (CHCl3) 
Rh(III) 2 М HCl 3,3-33,3 306 — [211] 

α-Бензоїноксим (CHCl3) Rh(III) 2,0-8,0 5,0-35,0 390 
Th, Zr, W, Os, 

Ru, Cu 

[144, 

199] 

1-Нітрозо-2-нафтол 

(CHCl3) 
Rh(III) 4,0-5,8 До 2,0 300, 418 — 

[43, 

199] 

1,2,3-Циклогексан-

тріондіоксим 
Rh(III) 5,0 0,2-12,4 470 — [212] 
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Таблиця А.3 (продовження) 

1 2 3 4 5 6 7 

1-(2-Піридилазо)-5-

амінофенол 
Rh(III) 

3,8-4,6; ацетатно-

ізопропанольна 

буферна суміш 

— 500 — [213] 

1-(3,5-Дибром-2-піри-

дилазо)-5-амінофенол 
Rh(III) 

3,8-4,6; ацетатно-

ізопропанольна 

буферна суміш 

— 510 — [213] 

1-(3,5-Дибром-2-

піридилазо)-5-

діетиламінофенол 

Rh(III) 

3,8-4,6; ацетатно-

ізопропанольна 

буферна суміш 

— 540 — [213] 

Кварцетин Rh(III) 7,8-8,5 0,05-2,55 315 Fe(III), Ag(I) 
[214, 

215] 

Морин Rh(III) 
7,8-8,5; 10% 

C2H5OH 
0,08-1,50 305 

Cu(II), Fe(III), 

Ag(I) 

[214, 

216] 

Лютеолін Rh(III) 
5,2-6,0; 10% 

C2H5OH 
0,08-2,00 400 — [214] 

— – Дані відсутні 

ДІК – 1,3,3-триметил-2-[(Е)-3-(1,3,3-триметил-2,3-дигідро-1Н-2-індолі-ніліден)-1-пропеніл]-3Н-індолій хлорид; 

ДІДК – 1,3,3-триметил-2-[(1Е,3E)-5-(1,3,3-триметил-2,3-дигідро-1Н-2-індолініліден)-1,3-пентадіеніл]-3Н-індолій хлорид; 

ДІТК – 1,3,3-триметил-2-[(1Е,3E,5E)-7-(1,3,3-триметил-2,3-дигідро-1Н-2-індолініліден)-1,3,5-гептатриеніл]-3Н-індолій хлорид  
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Таблиця А.4 

Спектрофотометричні методи визначення іридію 

Реагент (екстрагент) Визначають Середовище, рН 
Визначувані 

вмісти, мкг/мл 
λ, нм Заважають 

Літера-

тура 

1 2 3 4 5 6 7 

SnBr2 Ir(ІІІ) HCl, HBr 0,5-3,0 402 

Pt, Pd, Rh,Ru, 

органічні 

речовини 

[43] 

SnBr2 

(диантипірилметан) 
Ir(ІІІ) HCl, HBr 1,0-60,0 400 

Pt, Pd, Rh,Ru, 

органічні 

речовини 

[43] 

SnJ2 Ir(IІІ) 1,3 М HCl 0,8-11,7 446 Pt, Pd, Rh, Ru [43] 

Ксиленоловий 

оранжевий 
Ir(III), Ir(IV) 6,0-6,1 — 570 — 

[196, 

197] 

Еріохромціанін R Ir(IV) 6,0-6,6 — 650 — [197] 

Оксимідобензотетро-

нова кислота 
Ir(IV) 10,0-12,0 1,5-18,0 480 

Fe(II), Co(II), 

Ru(III) 
[198] 

Оксимідобензотетро-

нова кислота 
Ir(III) 9,3 1,0-10,0 480 

Ru(III), Fe(II), 

Co(II) 
[198] 
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Таблиця А.4 (продовження) 

1 2 3 4 5 6 7 

ЕДТА Ir(IІІ) 11,0-12,0 5,0-60,0 313 Pt, Pd, Ru, Rh [43] 

Натрієва сіль бензоїл-

гідразон піровиноградної 

кислоти + ДІК  

Ir(IІІ) 7,0-10,5 0,02–7,68 562 
МПГ, Al, Ga, 

In, Tl, Fe, Au 
[209] 

Натрієва сіль бензоїл-

гідразон піровиноградної 

кислоти + ДІДК 

Ir(IІІ) 7,2-9,3 0,02–5,76 675 
МПГ, Al, Ga, 

In, Tl, Fe, Au 
[209] 

Натрієва сіль бензоїл-

гідразон піровиноградної 

кислоти + ДІТК 

Ir(IІІ) 7,4-9,0 0,04–5,76 763 
МПГ, Al, Ga, 

In, Tl, Fe, Au 
[209] 

Натрієва сіль ізонікоти-

ноїлгідразону пірови-

ноградної кислоти + ДІК 

Ir(IІІ) 6,0-10,0 0,02–7,68 562 
МПГ, Al, Ga, 

In, Tl, Fe, Au 
[209] 

Натрієва сіль ізонікоти-

ноїлгідразону пірови-

ноградної кислоти + ДІДК 

Ir(IІІ) 6,4-9,1 0,02–5,76 675 
МПГ, Al, Ga, 

In, Tl, Fe, Au 
[209] 
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Таблиця А.4 (продовження) 

1 2 3 4 5 6 7 

Натрієва сіль ізонікоти-

ноїлгідразону пірови-

ноградної кислоти + ДІТК 

Ir(IІІ) 6,5-9,0 0,04–5,76 763 
МПГ, Al, Ga, 

In, Tl, Fe, Au 
[209] 

1,5-Діфенілкарбазид 

(ізобутанол) 
Ir(IV) 5,0 0,5-3,0 570 

Pt(IV), Pd(II), 

Co(II), Ni(II), 

Cu(II), Cr(III), 

Au(III) 

[210] 

Оксихінолін Ir(IІІ) 4,7-6,2 — 260 — [43] 

5-Аміно-1,2,4-дитіазол-

3-тіон + тіоціанат 

(CHCl3) 

Ir(IV) 5 М HCl — 430 — [211] 

1-(2-Піридилазо)-5-

амінофенол 
Ir(IV) 

4,8-5,6; ацетатно-

ізопропанольна 

буферна суміш 

— 530 — [213] 

1-(3,5-Дибром-2-піри-

дилазо)-5-амінофенол 
Ir(IV) 

4,8-5,6; ацетатно-

ізопропанольна 

буферна суміш 

— 560 — [213] 
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Таблиця А.4 (продовження) 

1 2 3 4 5 6 7 

1-(3,5-Дибром-2-

піридилазо)-5-

діетиламінофенол 

Ir(IV) 

4,8-5,6; ацетатно-

ізопропанольна 

буферна суміш 

— 580 — [213] 

IrCl6
2- Ir(IV) HCl 1,6-160 488 

Pt, Pd, Ru, Fe, 

Cu 
[43] 

1-(2-Піридилазо)-2-

нафтол 
Ir(IV) 5,0 3,6-12,5 550 Pt, Pd [43] 

Імідооцтова кислота Ir(IV) 2,0-3,8 — 220 — [217] 

Транс-1,2-цикло-

гексадіамінтетраоцтова 

кислота 

Ir(IV) 2,5-3,4 — 220 — [217] 

Нітрилтриоцтова 

кислота 
Ir(IV) 2,3-4,1 — 210 — [217] 

Сульфохлорфенолазо-

роданін 
Ir(IV) 

10 M H2SO4 + 6 M 

CH3COOH 
0,2-4,0 510 

Cu(II), Pt(IV), 

Rh(III), Au(III) 

[17, 24, 

39, 144] 

м-Сульфобензолазо-

роданін 
Ir(IV) 

4 M H3PO4 + 4 M 

CH3COOH 
— 520 — [34, 39] 
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Таблиця А.4 (продовження) 

1 2 3 4 5 6 7 

Бромід 

трифенілфосфонію 
Ir(IV) HCl 2,4-60,0 450-500 Pt, Pd, Os, Ru [43] 

α-Бензилмонооксим 

(CHCl3) 
Ir(III) 4,0-5,0 0,75-8,0 405 — [144] 

3-Нітрозо-4-гідрокси-

5,6-бензокумарин 
Ir(IV) 2,0-10,0 2,0-9,0 520 

ЕДТА, CN-, 

PO4
3-, Sitr3-, 

Fe(III), Co(II), 

Rh(III), Ru(III) 

[144, 

218] 

4,4,4,-Трифтор-1,2-

тіеніл-1,3-бутадієн 
Ir(III) 8,5 7,0-35,0 435 Fe, Cu, U [43] 

6-(2-Тіазолілазо)-3-

діетил-м-амінофенол 
Ir(IІІ) 

4,0-6,0; ацетано-

пропанольне 

середовище 

0,1–4,0 570 Co, Fe, Ni, Zn [144] 

Ізонітроацетофенол Ir(IІІ) 
Ацетатний буфер 

(рН 4,65) 
— 340 — [144] 

1-(2-Піридилазо)-2-

нафтол + нафтален 
Ir(IV) 

4,5-6,0; 

диметилформамід 
0,05-15,0 543-565 

Co(II), Fe(III), 

Cu(II), Mo(V) 
[219] 
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Таблиця А.4 (продовження) 

1 2 3 4 5 6 7 

SnCl2 + родамін 6G 

(диізопропіловий етер) 
Ir(IV) 

0,5-6,0 M HCl; 

ацетон 
0,08-0,4 530 

Rh, Pd, Os, Ru, 

Pt 
[220] 

Лейкокристалічний 

фіолетовий 
Ir(IV) 3,5-4,7 0,5-4,0 590 Au, Rh, Fe [43] 

8-Гідроксихінолін  

N-оксид 
Ir(IV) 5,0-7,0; етанол 1,0-7,0 400 Ru(III) [221] 

Кварцетин Ir(IV) 
8,8-9,2;  

10% C2H5OH 
0,04-1,40 315 

Al(III), Gd(III), 

Tb(III) 
[214] 

Лютеолін Ir(IV) 
5,8-6,2;  

10% C2H5OH 
0,2-10,4 400 

Al(III), Gd(III), 

Tb(III) 
[215] 

— – Дані відсутні 

ДІК – 1,3,3-триметил-2-[(Е)-3-(1,3,3-триметил-2,3-дигідро-1Н-2-індолі-ніліден)-1-пропеніл]-3Н-індолій хлорид; 

ДІДК – 1,3,3-триметил-2-[(1Е,3E)-5-(1,3,3-триметил-2,3-дигідро-1Н-2-індолініліден)-1,3-пентадіеніл]-3Н-індолій хлорид; 

ДІТК – 1,3,3-триметил-2-[(1Е,3E,5E)-7-(1,3,3-триметил-2,3-дигідро-1Н-2-індолініліден)-1,3,5-гептатриеніл]-3Н-індолій хлорид  
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Таблиця А.5 

Спектрофотометричні методи визначення рутенію 

Реагент (екстрагент) Визначають Середовище, рН 
Визначувані 

вмісти, мкг/мл 
λ, нм Заважають 

Літера-

тура 

1 2 3 4 5 6 7 

Дифенілтіосечовина 

(CHCl3) 
Ru(IV)  

HCl + C2H5OH; 

 6 N HCl 

6-18;  

1,5-7,5 

630; 

650 
Pt(IV), Fe(III) [43] 

Рубеанводнева кислота 
Ru(III), 

Ru(IV) 
HCl + C2H5OH 0,4-2,5 650 Os(IV) [43] 

1,4-(2,4-Дифенілтіосемі-

карбазид) (CHCl3) 
Ru(IV) 5,5-6,5 N HCl 0,5-15,0 565 Оксисники [43] 

SnCl2 Ru(II) 5 M HCl Від 0,13 445 — [182] 

Сульфохлорфенолазо-

роданін 

Ru(III), 

Ru(IV) 

2 M HCl + 10 M 

CH3COOH 
0,2-100,0 500 — 

[30, 34, 

39, 42] 

Сульфобензолазо-

фенолазороданін + ПАР 

Ru(III), 

Ru(IV) 
1,0-3,0 — 540 — 

[24, 35, 

36, 39] 

5-(п-Амінобензиліден)-

роданін 
Ru(III) 

10 M H3PO4; 

емульгатор ОП 
— 500 — [30] 
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Таблиця А.5 (продовження) 

1 2 3 4 5 6 7 

8-Гідроксихінолін  

N-оксид 
Ru(III) 1,5-3,0; етанол 2,0-20,0 400 Ir(IV) [221] 

1,10-Фенантролін 
Ru(III), 

Ru(IV) 
6,0 0,1-1,5 448 МПГ [43] 

Ізонітрозоацетофенон Ru(III) 4,5-9,0 0,5-7,0 535 — [144] 

п-Нітрозодиметиланілін 
Ru(III), 

Ru(IV) 
4,0 0,3-3,0 610 МПГ [43] 

Ксиленоловий 

оранжевий 

Ru(II) 
2,7-4,0;  

4,2-4,7 

0,05-1,2;  

0,16-5,0 

583; 

500-550 

Pd, Rh, Os, Ir, 

Al, Fe, Cd, Ni, 

Cu, Hg, Ce, Zn, 

Co, CH3COO- 

[197] 

Ru(III) 4,0; 6,0-6,6 0,32-7,3 540; 575 МПГ 
[43, 

197] 

Ru(IV) 6,0 0,2-2,5 575 

Al, V, Cd, Cu, 

Ni, Zr, Fe, Hf, 

Zn, Co, Pb, Pd, 

Pt, Rh 

[197, 

222-

224] 
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Таблиця А.5 (продовження) 

1 2 3 4 5 6 7 

Хромазурол S 

Ru(III) 3,5-4,5 0,45-7,0 540 
Pt, Os, Ir, Cl-, 

Br-, NO3
-, SO4

2- 
[43] 

Ru(IV) 11,5-11,8 — 600 

Be, Cd, Cu, Ni, 

Zr, Fe(III), Hf, 

In, Sc, Th, Ti, 

U(VI), РЗЕ 

[197, 

224, 

225] 

2-Нітрозо-1-нафтол Ru(III) Концентрована HCl 1,0-10,0 600 МПГ [43] 

3-Нітрозо-4-гідрокси-5,6-

бензокоумарин 
Ru(III) 5,5-8,0 1,1-6,3 520 

Co(II), Fe(III), 

NO3
-, ЕДТА, 

тіосечовина 

[226] 

8-Оксихінолін Ru(VI) 4-6,5 2,0-80,0 430 
Co, Cr, Mo, Pd, 

Rh 
[43] 

1-Нітрозо-2-нафтол 

(CCl4) 
Ru(VIII) 

Аскорбінова 

кислота  
0,16-2,20 645 МПГ [43] 

Нітрозо-R-сіль Ru(III) 4,5 0,2-8,2 586 Os, Pt [43] 

N,N-Біс-(бензолсульфо-

ніл)-бензамідразон 
Ru(VI) 9,0-12,0 2,0-32,0 650 — [144] 
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Таблиця А.5 (продовження) 

1 2 3 4 5 6 7 

Тіопірин Ru(III) 1,5-4,5 До 20,0 700 Os(VIII), V(IV) [144] 

Тіотрополон Ru(III) 5,0-7,5 До 5,71 560 

Ni(II), Co(II), 

Pd(II), Fe(III), 

Rh(III), Ir(IV), 

Os(VIII) 

[144] 

4,7-Дифеніл-1,10-

фенантролін 
Ru(III) 

4,0-6,0; 

етиленгліколь 
0,01-0,45 481,5 

Pt(IV), Au(III), 

Pd(IV), Cu(II) 
[227] 

Сульфосаліцилова 

кислота 
Ru(VІІІ) H2O + C2H5OH 1,5-9,0 540 — [43] 

RuO4 в 6-10 М HCl Ru(VIII) HClO4 + H2SO4 (1:3) 0,07-20,0 480 — [228] 

Теноілтрифторацетон 

(С6H6) 
Ru(III) 4,0 6,0-42,0 450 Fe, Cu [43] 

3-(2-Піридил)-5,6-

дифеніл-1,2,4-тріазин 
Ru(III) 4,4-5,7 0,4-3,6 485 

Pd(II), Os(IV), 

Ir(IV), Pt(IV), 

Cu(II), Ni(II), 

Fe(II), Fe(III), 

Au(III) 

[229] 
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Таблиця А.5 (продовження) 

1 2 3 4 5 6 7 

Антранілова кислота Ru(III) 5,0-6,0 4,0-16,0 620 
Rh, Co, Ni, Fe, 

Hg, Cu, W, Zn 
[43] 

Ацетотіоацетанілід Ru(III) 0,6-1,2 М H2SO4 1,0-10,0 420 

Bi(III), Sn(II), 

Pt(IV), Rh(III), 

Pd(II), Au(III), 

Os(VIII)  

[144] 

Промазин гідрохлорид Ru(III) 1,25-2 M H2SO4 0,2-12,0 515 

Rh(III), Ir(III), 

Pt(IV), Au(III), 

Os(VIII), Fe(III), 

ЕДТА 

[144] 

N-феніл-N´-ацето-

тіосечовина (CHCl3) 
Ru(III) HCl 1,7-52,6 510 

Mo(VI), Cu(II), 

Pb(II), Bi(III), 

Tl(I), In(III), 

Te(IV), Cd(II), 

V(V), Hg(II), 

Ag(I), Co(II), 

NO2
- 

[230] 
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Таблиця А.5 (продовження) 

1 2 3 4 5 6 7 

ЕДТА + H2O2 

Ru(III), 

Ru(IV) 
3,0-5,0  6,0-30,0 390 — [43] 

3-Гідрокси-2-метил-1-

феніл-4-піридин 

(дихлоретан) 

Ru(III) 5,5-8,5 0,1-20,0 393 — [230] 

3-Гідрокси-2-метил- 

1-(4-тіоліл)-4-піридин 

(дихлоретан) 

Ru(III) 6,0-8,5 0,1-20,0 367 — [230] 

4-2-Піридилазорезорцин 

(Діоксан) 
Ru(IV) 5,0-7,0 0,3-4,5 560 — [43] 

Сульфанілова кислота + 

диметиланілін 
Ru(VIII) 1,1-1,7 0,001-0,01 510 

Os, Cl2, 

окисники 
[43] 

Ди(2-етилгексил)амін + 

SCN- (дихлоретан) 
Ru(III) 1,0-3,0 0,5-4,0 — — [230] 

Оксимідобензотетро-

нова кислота 
Ru(III) 

3,5;  

H2O + C2H5OH 
— 520 Os [43] 

Кварцетин Ru(IV) 0,05 M HCl До 30 мг/мл 291 — [230] 
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Таблиця А.5 (продовження) 

1 2 3 4 5 6 7 

2-[2-(4-Діетиламіно-

феніл)-вініл]-1,3,3-

триметил-5-нітро-3Н-

індолій (бензол або 

толуол) 

Ru(VI) 3,0-8,0 0,1-1,4 606,9 — [231] 

5-Гідроксохінолін- 

8-карбоксилова кислота 
Ru(III) 1,4 (H2SO4); HBr  0,02-0,5 540 

HCl, NO3
-, 

NO2
- 

[43] 

5-ФІДЕАС + KI (толуол) Ru(VI) 5,0-6,0 0,75-11,85 590,7 — [232] 

о-Метилфеніл 

тіосечовина (CHCl3) 
Ru(III) 3,0 M HCl 7,56-39,81 590 

Mn(II), Fe(III), 

Ni(II), Cu(II), 

Co(II), Pd(II) 

[233] 

— – Дані відсутні 

 

 

 

 



 

ДОДАТОК Б 

CПEKТPИ ПOГЛИHAHHЯ I POЗПOДIЛ PIЗНИX ФOPМ ПAЛAДIЮ У 

XЛOPИДHИX POЗЧИНAX 

 
ε·10-3, моль·л-1·см-1 
 

 
λ, нм 

 Рис. Б.1. Cпeктpи пoглинaння piзниx фopм icнyвaння ioнiв пaлaдiю 

[PdCln(H2O)4-n]
2-n, де n=0–4 [261]. 

 
ε·10-3, моль·л-1·см-1 

 
λ, нм 

Рис. Б.2. Cпeктpи пoглинaння кoмплeкciв пaлaдiю у xлopидниx 

poзчинax (ССl
-=0,5 M) [261]. 
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α, % 

 
pCl- 

Рис. Б.2. Poзпoдiл кoмплeкciв пaлaдiю [PdCln(H2O)4-n]
2-n, (де n=0–4) в 

зaлeжнocтi вiд вмicтy ioнiв Сl- [261]. 

 

α, % 

 
pH 

Pиc. Б.2. Poзпoдiл фopм пaлaдiю  в зaлeжнocтi вiд киcлoтнocтi 

cepeдoвищa у хлopидниx poзчинax(ССl
-=0,5 M) [261]. 
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