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Вольтамперометрія іонів Со(ІІ) у присутності
азобарвників
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Досліджено вольтамперометричну поведінку іонів Со(ІІ) у присутності азобарвників. З’ясовано
оптимальні умови комплексоутворення. Вивчено природу відновлення у системі “метал – азобарвник”.
Розроблено вольтамперометричну методику визначення кобальту з використанням азобарвників.

S. V. Tymoshuk, G. D. Levytska. Voltammetry of Co(II) ions at the presence of azodyes – The voltammetry
behaviour of ions Co(II) at the present of azodyes was investigated in detail. The process of complex formation
of Co(II) with dyes was investigated. Is restored optimum conditions of process complexforming. The nature of
currents of reduction of systems metal-azodyes was studied. The possibility of voltammetric determination of
azodyes was shown.
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Здатність іонів Со(ІІ) відновлюватись на р.к.е
широко використовується в аналізі. Переважно вико-
ристовують виникнення каталітичних струмів у при-
сутності оксимів [1–4]. В останні десятиріччя бурхли-
во розвивається вольтамперометрія (ВА) комплексних
сполук іонів металів з органічними реагентами[5–7].
Особливо добрі результати отримують методами ВА
з лінійною розгорткою потенціалу і ртутним електро-
дом, що повільно крапає, та адсорбційною ВА з
накопиченням і електродом клапанного типу [1, 2, 8–
12]. Відомостей про ВА комплексних сполук іонів
Со(ІІ) з органічними реагентами дуже мало [5, 8, 12].

Дана робота присвячена ВА КС іонів Со(ІІ) з о,о’-
дигідроксозаміщеними азобарвниками еріохром
чорним Т (ЕЧТ) та еріохром червоним В (ЕЧВ).Це
поширені в аналітичній хімії реагенти, зокрема, відо-
ме їх використання для ВА визначення Ni(II), Pb(IV),
Mn(II) [9], U(IV) [10], Fe(III) [11], РЗМ [12, 13].

Експериментальна частина

Роботу виконували на цифровій вольтамперо-
метричній установці в поєднанні з персональним
комп’ютером з використанням триелектродної ячей-
ки: індикаторний електрод – ртутний крапельний (m
= 5,34·10-4 г/с; τ = 14,5 с), електрод порівняння –
насичений каломелевий, допоміжний електрод –
платиновий. Розчинений кисень із електролізера
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видаляли 10-ти хвилинним продуванням очищеного
аргону. Температуру розчинів підтримували термо-
статом UTU – 2/77. Величину рН контролювали рН-
метром MV 810 DIGITAL – pH – MESSGERÄT. Необхід-
не значення рН підтримували ацетатно-аміачними
буферними розчинами. Вихідний розчин Co(II)
готували розчиненням металічного кобальту
(99,999%) у розведеній HNO3 (1:3). Вихідні розчини
ЕЧВ та ЕЧТ, кальцесу концентрації 1,0·10-3 моль/л
готували розчиненням реактивів кваліфікації ч.д.а. в
бідистильованій воді (ЕЧВ) та 25% розчині С2H5OH
(ЕЧТ), відповідно. Розчини меншої концентрації готу-
вали розведення у бідистильованій воді.

Результати досліджень та їхнє обговорення

При введенні у розчини, що містили іони Co(II),
азобарвників (ЕЧВ, ЕЧТ, калькон, кальцес) на
вольтамперограмах спостерігається поява нових пі-
ків відновлення. Потенціали цих піків зсунуті катод-
но порівняно з піками відновлення азобарвників
(-0,65 В та -0,76 В). Вигляд вольтамперограм процесу
відновлення суттєво залежить як від кислотності
середовища, так і від співвідношення металу та
барвника у розчині. При надлишку барвника (рис. 1)
на вольтамперогамах спостерігаються піки віднов-
лення азобарвників та невеликий пік відновлення при
потенціалі Еп

к ≈ -0,9В. Оскільки виникаючі піки для
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досліджуваних азобарвників з іонами Со(ІІ), In(III),
РЗМ(III) [13] знаходяться приблизно в однаковій
області потенціалів, то неважко зрозуміти, що це пі-
ки відновлення комплексних сполук Со(ІІ) –
азобарвник, а точніше лігандів із комплексних сполук.
Зі збільшенням концентрації металу піки відновлення
барвника зменшуються, а висота піку відновлення
комплексної сполуки зростає. Проте окрім зазна-
чених піків виникає ще пік Еп

к = -1,2В, значення
потенціалу якого відповідає відновленню іонів Со(ІІ)
на фоні аміачного буферного розчину. Цей факт дає
нам підставу остаточно стверджувати, що віднов-
лення комплексної сполуки зумовлено відновленням
ліганду, а не металу. Невелика відмінність (зсув в
анодну область) у потенціалах піків відновлення
комплексних сполук іонів Со(ІІ) з азобарвниками,
зумовлена різницею в значеннях констант стійкості
комплексних сполук. Піки відновлення ЕЧВ зникають
при співвідношенні Ме:барвник > 1:2.

Відсутність анодних піків на циклічних вольт-
амперограмах процесу відновлення комплексних
сполук Со(ІІ) – азобарвник вказує на необоротність
процесу відновлення.

Проведено дослідження впливу концентрації
гідроген-іонів на вольтамперометричні характерис-
тики процесу відновлення іонів Со(ІІ) у присутності

азобарвників (рис. 2). Характер залежностей вели-
чини сили струму піків відновлення комплексних
сполук іонів Со(ІІ) з ЕЧВ, ЕЧТ та кальцесом від кис-
лотності середовища дуже подібний між собою. Пік
відновлення комплексної сполуки виникає при рН >
4,0 і досягає максимального значення у аміачному
середовищі при рН > 8,0. Тому оптимальним значен-
ням рН розчину вибрано 9,0. Встановлено, що пік від-
новлення металу за вказаних вище співвідношень
існує лише при рН > 8,0, а його висота незначно збіль-
шується зі зменшенням кислотності середовища.

Потенціали піків відновлення азобарвників та їхніх
комплексних сполук з іонами Со(ІІ) залежать від
кислотності середовища (рис. 2). Із збільшенням рН
розчину вони зсуваються в катодну область потен-

а

б

Рис. 1. Вольтамперограми відновлення іонів Со(ІІ) у
присутності ЕЧВ на фоні аміачного буферного розчину
залежно від співвідношення компонентів у розчині.
рН 9,5; v = 0,48 В/с; СЕЧВ = 2,0·10-5 моль/л,  ССо(II), моль/л:
8,0·10-7 (а),  4,0·10-5 (б).
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Рис. 2. Залежність величини сили струму (a) та потенціа-
лів (б) піків системи ЕЧВ – Сo(II) від кислотності середо-
вища. СЕЧВ = 4,0·10-5 моль/л; ССo(ІІ) = 2,0·10-5 моль/л; E(P1) =
-0,65 В; E(P2) = -0,76 В; E(P3) = -0,94 В; E(P4)= -1,21 В.
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ціалів. Зі значень кутового нахилу ∆Е/∆рН не можна
розрахувати точну кількість іонів гідрогену, що  бе-
руть участь в електрохімічному процесі, оскільки
досліджувані процеси обмежені адсорбцією на
електроді. Одержані значення ∆Е/∆рН вказують на
участь іонів-гідрогену в електрохімічному процесі
(табл. 1). Потенціал піку відновлення іонів Со(ІІ)
практично не залежить від кислотності середовища.

Цікавим на нашу думку було дослідження приро-
ди струму та характеру процесу відновлення іонів
Co(II) в присутності азобарвників. З цією метою на-
ми було використано критерій Семерано. Швидкість
подачі напруги поляризації змінювали від 0,1 до 11,5
В/с. Трикутна форма піків дозволяє припускати, що
природа струму відновлення є адсорбційною. Із
збільшенням швидкості подачі напруги поляризації
величина сили струму піків відновлення зростає, а
потенціали зсуваються в катодну область.

Одержані результати показують, що природа стру-
му відновлення комплексних сполук Со(ІІ)–
азобарвник залишається дифузійною, ускладненою
адсорбцією на електроді на всій ділянці кислотності
середовища. Із збільшенням рН розчину у випадку
ЕЧВ, калькону та кальцесу вклад адсорбційної скла-
дової зменшується, а у випадку ЕЧТ – навпаки. При-
сутність у розчині іонів Со(ІІ) практично не впливає
на природу відновлення азобарвників. Слід звернути
увагу, що пік відновлення калькону Р2 при потенціалі
-0,80 В виникає в лужному середовищі при швидкос-
ті накладання напруги поляризації > 0,86 В/с. Процес
відновлення іонів Со(ІІ) лімітується швидкістю
дифузії деполяризатора до приелектродного шару.

Дослідження впливу концентрації азобарвника на
вольтамперометричні характеристики відновлення
іонів Со(ІІ) проводили при рН 9,0 на фоні аміачного

буферу та µ=0,25 в широкому концентраційному
інтервалі від 1,0·10-6 до 1,0·10-4 моль/л (рис. 3). На
всіх графічних залежностях, які характеризують
відновлення іонів Со(ІІ) у присутності азобарвників
величина аналітичного сигналу, що відповідає віднов-
ленню комплексної сполуки зростає і далі виходить
на насичення. Злам на кривих, який в деяких випад-
ках не чітко відповідає стехіометричному складу
комплексних сполук, очевидно, обумовлений адсорб-
ційними явищами на поверхні ртутної краплі.

Варто зазначити, що аналітичний сигнал обумов-
лений відновленням іонів Со(ІІ) існує в широкому
інтервалі концентрації барвника. Ми вважаємо, що
відновлення іонів Со(ІІ) при співвідношенні Ме:барвник
>1:2 відбувається внаслідок дисоціації комплексної
сполуки після відновлення ліганду із комплекса.

Зі збільшенням концентрації іонів металу у роз-
чині зростає величина катодного струму відновлення
комплексних сполук та іонів Со(ІІ), а величина аналі-
тичного сигналу, обумовленого відновленням барвни-
ків, зменшується. Пік відновлення іонів Со(ІІ)
(-Еп

к=1,2 В) лінійно зростає. Такі залежності харак-
терні практично для всіх азобарвників (ЕЧВ, ЕЧТ,
кальцесу, калькону). Піки відновлення ЕЧВ та
кальцесу зникають при співвідношенні компонентів
С(Ме):С(барвника) =1:2, яке характеризує склад
комплексних сполук, що підтверджено спектрофото-
метричними дослідженнями.

Проведені дослідження показують можливість
визначення іонів Со(ІІ) з використанням азобарвни-
ків. Оптимальними умовами визначення є викорис-
тання аміачного буферного розчину (рН 9,5), швид-
кість подачі напруги поляризації 0,5 В/с та розгортка
потенціалів від 0 до 1,4 В. Метрологічні характерис-
тики такого визначення наведено в табл. 2.

Барвник Пік ∆Е/∆рН, мВ/рН рН 

ЕЧВ Р1 25 1,0 – 6,0 

Р2 34 4,5 – 8,5 
 

Р3 37 4,5 – 8,5 

ЕЧТ Р1 55 2,5 – 5,5 

Р2 65,7 2,5 – 6,0 
 

Р3 120; 50 4,0 –5,0; 5,0 – 8,0 

Кальцес Р1 90 2,0 – 7,0 

 Р2 62; 25 4,0 –6,0; 8,5 – 11,5 

Таблиця 1. Значення кутового нахилу залежностей Еп
к = f(рН).

ССо(ІІ) =2,0·10-5 моль/л, Сбарвника = 4,0·10-5 моль/л.
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Рис. 3. Залежність величини сили струму піків відновлення для системи Co(II) – ЕЧВ від вмісту барвника (а) та
металу (б). ССо(II) = 4,0·10-5 моль/л, СЕЧВ  = 2,0·10-5 моль/л, рН 9,0, E(P1) = -0,65 В, E(P2) = -0,76 В, E(P3) = -0,94 В, E(P4)=
-1,21В).
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Як показують результати, вольтамперометричне
визначення Кобальту можна проводити за зменшен-
ням висоти піків відновлення азобарвників, піком
відновлення комплексних сполук, а також за піком від-
новлення іонів Со(ІІ). У присутності ЕЧВ визначенню
не заважають 25-кратний надлишок Сd(II), 10-кратні
надлишки Cr(III) Mg(II), Al(III), Fe(III). Іони Со(ІІ) у
присутності Ni(II) доцільно визначати при потенціалі -
1,21 В. Вольтамперометричне визначення Кобальту
за зменшенням висоти піку відновлення барвника
недоцільно проводити в зв’язку з невеликою селек-

тивністю такого визначення. Визначенню (зменшення
висоти піку барвника) заважають навіть ті іони, на
утворення комплексних сполук з якими витрачається
барвник, хоча самі комплекси можуть бути полярогра-
фічно неактивними. Нижня межа визначення Кобаль-
ту на амічному фоні становить 2·10-6 моль/л. Присут-
ність ЕЧТ, ЕЧВ та кальцесу в розчині дають можли-
вість підвищити чутливість визначення Кобальту до
5·10-7 моль/л за піком відновлення комплексної сполуки.

Методика апробована при визначенні іонів Ко-
бальту у потрійних системах (Er-Со-B), вітаміні В12

Барвник 
Характеристика Пік 

кальцес ЕЧТ ЕЧВ 

Межі лінійності Р3 6,0·10-6–4,0·10-5 1,0·10-6–4,0·10-5 2,0·10-6 – 1,0·10-5 

Р3 Іпк=0,20+1,97·105С Іпк=0,19+2,26·105C Іпк =0,22-3,26·105 C Рівняння калібрувального графіка 
Іпк(мкА)-f(CСо(II), моль/л) Р4 Ірк=0,28+2,29·104С Іпк=0,74+2,47·105С Іпк=0,17+2,34·104 C 

Дисперсія, S0
2 Р3 3,29·10-4 1,69·10-4 8,78·10-4 

 Р4 1,44·10-3 6,57·10-4 4,61·10-3 

Коефіцієнт кореляції, R Р3 0,996 0,996 0,997 

 Р4 0,998 0,999 0,997 
Нижня межа 
визначення Сн, моль/л Р3 7,18·10-7 1,43·10-6 5,15·10-7 

 Р4 3,39·10-6 2,37·10-6 5,46·10-6 

 

Таблиця 2. Метрологічні характеристики вольтамперометричного визначення іонів Со(ІІ)
в присутності ЕЧВ та ЕЧТ, калькону та кальцесу.

СЕЧВ,калькону =2,0·10-5 моль/л, СЕЧТ,кальцесу =8,0·10-5 моль/л, рН 9,0.
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та деяких сплавах, що використовуються в орто-
педичній стоматології.
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