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В статті висвітлено дані про встановлення оптимальних умов одержання відновленого 
10-молібдо-2-вольфрамоарсенату у розчині. На основі одержаних даних побудована діаг-
рама утворення синього гетерополікомплексу (ГПК) використання якої дозволяє швидко 
підібрати рН розчинів ГПК при заданій концентрації молібдат- і вольфрамат-іонів та може 
бути корисною при розробці методик визначення арсену в різних об’єктах, що містять 
домішки сполук молібдену та вольфраму, з урахуванням вмісту останніх. 

T.V.STAROVA, A.B. VISHNIKIN, L.P.TSIGANOK, V.S. PHILIPOV THE FORMATION REDUCED 
HETEROPOLYCOMPLEX 10-MOLYBDO-2-TUNGSTОARSENATE DIAGRAM – In the article  the 
data about  establishment  of the optimum conditions of the reduced 10-molybdo-2-
tungstoarsenate formation in solution are described. On the basis of the received data the  blue 
geteropolycomplex formation  diagram  was obtained, the use of that allows quickly to pick up рН 
solutions of HPК for the set concentration molybdate- and tungstate-ions and can be useful at de-
velopment of arsenic determination methodologies in different objects that contain the admixtures 
of molybdenum and tungsten connections, taking into account content of the last. 
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Арсен та його сполуки є токсичними речови-
нами, вміст яких у високо чистих речовинах, 
природних, питних та очищених водах, продук-
тах харчової промисловості та сільського госпо-
дарства, об’єктах навколишнього середовища 
регламентовано на рівні мкг/л, а іноді й менших 
концентрацій. Відомі методики [1-2] часто не 
задовольняють потреби аналізу через малу чут-
ливість. Це свідчить про необхідність розробки 
високочутливих селективних методик визначен-
ня арсену. Розробка таких методик часто потре-
бує ускладнення як аналітичних форм, так і са-
мих процедур: розділення, концентрування то-
що, а такі прийоми часто приводять до втрати 
експресності. 

Однією з поширених аналітичних форм (АФ) 
для спектрофотометричного визначення арсе-
натів є утворені ними молібденові та молібдово-
льфрамові гетерополіаніони (ГПА) АsМо12О40

3-, 
АsМоnW12-nO40

3- в окисненій (жовтій) або віднов-
леній (синій) формах та їх іонні асоціати (ІА) з 
катіонами органічних барвників [1-4].  

Молібденові ГПА Аs(V) менш стійкі, ніж їх 
аналоги з центральними атомами Si(ІV), P(V), 
що потребує введення для його утворення ве-
ликих надлишків реагенту – МоО4

2--іонів. Систе-
ма ускладнюється співіснуванням ГПА та ізопо-

ліаніонів (ІПА), в які молібдат-іони трансформу-
ються у кислому середовищі [4-5]. Все це приз-
водить до необхідності чіткого дотримання та 
контролю оптимальних умов реакцій утворення 
ГПА. В літературі наводяться дані, що свідчать 
лише про вивчення впливу однієї з величин: рН 
при сталій концентрації реагенту або, навпаки, 
концентрації ліганду при сталому значенні рН. 

Підвищити стійкість молібденових ГПА мож-
ливо заміщенням декількох атомів молібдену на 
вольфрам [6-7]. При цьому система ще більше 
ускладнюється за рахунок утворення змішаних 
ІПА, подібних за структурою до ГПА та стійкіших 
за ІПА молібдену. За отриманими раніше дани-
ми достатньо введення двох атомів вольфраму 
для значного підвищення стійкості, при цьому 
утворюються ІПА на основі молібдату [6-8]. 

Для спектрофотометричного визначення ар-
сенату частіше застосовують відновлену форму 
– гетерополісинь (ГПС), яка поглинає випромі-
нювання видимої ділянки спектру. При віднов-
ленні ГПА аскорбіновою кислотою (АК) утворю-
ється чотирьох електронна ГПС, наприклад, 
[H2AsMo4

VMo6
VIW2O40]5-, в електронному спектрі 

якої присутня основна смуга з λmax = 825 нм [9, 
10]. При відновленні система ще більше усклад-
нюється за рахунок паралельного відновлення 
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молібдовольфрамових ІПА, вплив яких важко 
усунути через їх вищу стійкість, у порівнянні з 
молібденовими. Тому  успішне використання 
відновленого молібдовольфрамоарсенату в 
аналізі потребує детального вивчення умов його 
утворення: рН розчинів, концентрації реагентів, 
які необхідні для максимального виходу аналі-
тичної форми (АФ) та мінімального для заважа-
ючих компонентів. Наведені дані свідчать про 
актуальнісь оптимізації способів вибору  умов 
максимального виходу АФ для таких складних 
рівноваг, які існують у розчинах ГПС. 

Тому, метою роботи було вивчення одночас-
ного впливу концентрації реагенту (10МоО4

2- + 
2WО4

2-) та рН реакційної суміші на вихід віднов-
леного МВА та побудова діаграми його стану у 
розчинах. 

РЕАКТИВИ, АПАРАТУРА ТА МЕТОДИ,  

ВИКОРИСТАНІ В РОБОТІ 

Для виконання експериментальних дослі-
джень були використані наступні реактиви та їх 
розчини. 

0,05 моль/л розчин Na3AsО4 готували з As2O3 
марки “х. ч.” розчиненням наважки 0,9945 г ок-
сиду в розчині лугу NaOH за методикою [11]: 
0,1600 г лугу розчинити у 100 мл дистильованої 
води, додати наважку оксиду, підігріти на водя-
ній бані при постійному помішуванні до повного 
розчинення. До одержаного розчину додати су-
льфатну кислоту до встановлення рН 5-6, потім 
– 10 мл 0,6 моль/л розчину Н2О2. Дати постояти, 
після чого прокип’ятити. Розчин охолодити та 
довести до мітки 100 мл. Для перевірки повного 
окиснення As(ІІІ)→As(V) до 3-4 крапель розве-
деного розчину солі купрум сульфату додати 1-2 
краплі 2 моль/л розчину лугу та 1-2 краплі при-
готованого розчину. В присутності As(ІІІ) випа-
дає жовто-зелений осад. Стандартизацію про-
водили методом осаджувального титрування [9] 
розчином плюмбум нітрату в присутності барв-
ника ПАР у амоніачному розчині. 

0,001 моль/л розчини Na2MoО4 і Na2WO4 го-
тували з перекристалізованих препаратів 
Na2MoО4·2H2O марки “х. ч.” і Na2WO42H2O мар-
ки “ч.” відповідно; 2,5 та 0,5 моль/л H2SO4 – з 
концентрованої кислоти марки “х. ч.”; 1%-ві роз-
чин аскорбінової кислоти – розчиненням 1,0 г 
наважки речовини у свіжопрокип’яченій дисти-
льованій воді і розведенням до позначки100 мл;  
2·10-3 моль/л водний розчин кристалічного фіо-
летового (КФ) – із очищеного препарату 
С25Н30N3Cl марки «ч. д. а.», чистоту КФ переві-
ряли за відомим молярним коефіцієнтом погли-
нання у етиловому спирті; 1%-ві розчини неіон-
них ПАР (ОП-10, АФ-12, неонолу) – розчиненням 
1,0 г наважки у воді і розведенням до позначки 
100 мл. 

Електронні спектри поглинання розчинів мо-
лібдовольфрамоарсенатної сині (МВАС) та ви-
мірювання оптичної густини проводились на 

спектрофотометрах СФ-26 (ЛОМО, Росія) та 
Spekord-M 40 (Німеччина), рН розчинів вимірю-
вали за допомогою Іономіра ЕВ-74 зі скляним та 
хлоридсрібним електродами.  

Методика дослідження оптимальних умов від-
новлення МВА. 

У мірні колби на 25 мл вносили 5·10-5 моль/л 
розчин Na3AsО4 (10-5 моль/л As), 1·10-2 моль/л 
розчин Na2MoО4 та 1·10-2 моль/л розчин Na2WO4 
у співвідношенні 10:2, 0,5 моль/л розчин H2SO4 
та 1% розчин АК. Додавали дистильовану воду 
до об’єму 15 мл та ставили колби в киплячу во-
дяну баню на 15 хвилин. Після цього розчини 
охолоджували, доводили водою до позначки та 
вимірювали світлопоглинання при λ = 825 нм. 

Методика побудови діаграми. 

В колби на 25 мл вносили 1 мл 0,5·10-

3 моль/л розчину Na3AsО4 
(2·10-5 моль/л As), 0,25 (0,42; 0,58; 0,83; 1,25; 
1,67; 2,5) мл 1·10-2 моль/л розчину Na2MoО4, 0,5 
(0,8; 1,2; 1,7; 2,5; 3,3; 5,0) мл 1·10-3 моль/л роз-
чину Na2WO4, змінні кількості (співвідношення 
10:2) за табл. 1, 0,5 М розчину H2SO4 та 1 мл 1% 
розчину АК. Додавали дистильовану воду до 
об’єму 15 мл та нагрівали розчини на киплячій 
водяній бані впродовж 15 хвилин. Після цього 
розчини охолоджували, доводили водою до по-
значки та вимірювали світлопоглинання при λ = 
825 нм, ℓ = 5 см. 

Пробопідготовка зразка морської капусти до 
аналізу. 

Для аналізу брали наважку морської капусти 
масою 25 г, розчиняли за ДСТУ [12]: у 5 мл HCl 
(1:1), випаровували до сухого залишку, розчи-
няли в 5 мл HCl (1:1), доводили дистильованою 
водою до позначки 25 мл. 

Для відокремлення сполук Р(V) витяжку зраз-
ка, що аналізується, випаровували у фарфоро-
вій чашці. Екстрагували арсен толуолом у ви-
гляді трихлориду за методикою [1]. Залишок ро-
зчиняли в 15 мл концентрованої НСl, додавали 
0,5 мл 0,2 моль/л розчину гідразин-сульфату і 
0,5 мл 4 моль/л розчину КВr. Переносили у роз-
подільну лійку, додавали 3 мл толуолу, струшу-
вали 2 хвилини. Екстракцію повторювали. Про-
мивали органічну фазу 5 мл H2SO4. Окиснювали 
AsІІІ до п’ятивалентного 0,002 моль/л розчином 
калій перманганату (до блідо-рожевого забарв-
лення), його надлишок нейтралізували 0,15 мл 
0,01 моль/л розчином NaNO2. Доводили об’єм 
дистильованою водою до 25 мл. 

 
Методика визначення вмісту арсену в морській 
капусті. 

У колби на 25 мл вносять аліквоту (10 мл) 
реекстракту з вмістом Аs(V) не менше, ніж 
18,8 мкг арсену, 0,7 мл 1·10-2 моль/л розчину 
MoО4

2-, 1,3 мл 1·10-3 моль/л розчину WO4
2-, 2 мл 
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0,5 моль/л розчину H2SO4, 1 мл 1% свіжоприго-
тованої АК, 5 мл 0,067 моль/л розчину тартрат-
ної кислоти, доводять об’єм до 15 мл, нагріва-
ють на киплячій водяній бані 10 хвилин, охоло-
джують, додають 4 мл 2·10-4 моль/л розчину КФ. 
Виливають розчин у стакан з кубиком сорбенту і 
скляною паличкою видаляють з нього повітря. 
Перемішують 10 хвилин на магнітній мішалці. 
Сорбент ретельно промивають дистильованою 
водою, вимивають ІА 4 мл розчинника, фотоме-
трують при λ = 590 нм, ℓ = 1 см [13].  

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

Попередні дослідження оптимальних умов 
отримання окисненої форми МВА показали, що 
вона утворюється в інтервалі рН 1,0-1,7 при 
концентрації арсенату 10-5 моль/л [8]. Як свід-
чать дані, наведені на рис 1, оптимальний вихід 
МВАС дещо вужчий – 1,3-1,8. Це пояснюється 
утворенням у надлишку молібдату та вольфра-
мату суміші відновлених молібдовольфрамових 
ІПА синього кольору. При більшій частці вольф-
раму утворюються ІПА, близькі за структурою до 
ГПА [14], а більша частка молібдену продукує 
утворення змішаних молібдовольфрамових ІПА, 
і ті, і інші здатні до відновлення. При рН 1,0-1,7 
їх поглинання мінімальне, з підвищенням рН 
воно зростає (рис. 1, крива 2). 

Дані, наведені на рис. 2, свідчать про вибір-
кове відновлення МВА, де ще незначний вплив 
відновлених ІПА (ІПС) на світлопоглинання роз-
чину МВАС: максимальний вихід спостерігаєть-
ся у вузькому інтервалі концентрацій реагенту – 
0,3 - 0,7 моль/л (2WО4

2-:10МоО4
2-). 

Рис. 1. Залежність утворення відновлених форм 
МВА (1), ІПК (2) від рН. СAs= 1·10-5 моль/л, 
СMo+W= 4,8·10-4 моль/л, САК= 0,04%, λ = 825 нм, 
ℓ = 3 см 
 
При подальшому збільшенні концентрації реаге-
нту спостерігається монотонне підвищення оп-
тичної густини розчинів МВАС та ІПС, що пояс-
нюється паралельним процесом відновлення 
реагенту. 
 

Рис. 2. Залежність світлопоглинання розчинів 
відновлених форм МВА (1), ІПК (2) від концент-
рації молібдовольфрамату (співвідношення 
10:2). СAs= 1·10-5 моль/л, САК= 0,04%, 
С(H2SO4)= 0,02 моль/л, λ = 825 нм, ℓ = 3 см 
 

Отже, для максимального виходу відновле-
ного МВА необхідно використовувати лише 48-
кратний надлишок реагенту (тобто 4-кратний 
проти стехіометрії), тоді як для жовтого компле-
ксу у водно-міцелярному середовищі його необ-
хідно у 120 разів більше (10-кратний), ніж гете-
роатома. ІПА молібдовольфрамату відновлю-
ються з утворенням синього комплексу навіть 
при рН 1,0, де ізополіаніони молібдену вже 
практично не відновлюється. Отже, інтервал 
кислотності кількісного утворення МВАС значно 
вужчий, що можна пояснити умовами віднов-
лення у водному середовищі, де стійкість ГПА 
до розкладання більша, ніж, наприклад, у водно-
міцелярному. 

Діаграма утворення та відновлення молібдо-
вольфрамату та молібдовольфрамоарсенату 

Одержані дані (рис. 1 і 2) показали вплив ко-
жного з компонентів реакції утворення МВАС. 
Відомо, що ці фактори впливу взаємнозалежні 
[14]. Тому було проведено більш детальне ви-
вчення взаємного впливу кислотності та концен-
трації ліганду (10МоО4

2- : 2WO4
2-) на умови мак-

симального виходу ГПС, а його результати до-
зволили побудувати діаграму стану МВАС. 

Реакції утворення ІПА та ГПА перебігають у 
кислому середовищі, залежність між концентра-
ціями ліганду МО4

2- і Н3О+, яку називають функ-
цією кислотності утворення ГПА, розраховуємо 
так: 

Z=[H3O+]/[L] 

де L = МоО4
2-, WO4

2- 
Раніше [6-7, 15] було показано, що основною 

частинкою у розчинах реагенту при співвідно-
шенні СMo:СW= 10:2 є монозаміщений гептамолі-
бдат: 

WO4
2- + 6МоО4
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Виходячи з величини показника Z, розрахо-
вували необхідні кількості молібдовольфрамату 
та кислоти (табл. 1). Задаючи розраховані умови 
утворення ГПС та ІПС, одержували за зміною 
світлопоглинання залежності виходу продуктів 
(рис. 3). 

На підставі одержаних залежностей зміни 
світлопоглинання розчинів продуктів реакції від 

концентрації H2SO4 при різних концентраціях 
змішаного ліганду (рис. 3) було побудовано діа-
граму утворення МВАС (рис. 4). 

Крива 1 побудована за точками, які відпові-
дають такому співвідношенню Н3О+ та (2WО4

2- + 
10МоО4

2-), при якому практично не спостеріга-
ється утворення та відновлення ГПС та ІПС; 
крива 2 – спостерігається повне утворення та 
відновлення МВА при незначному виході ІПС 
(А<0,05); крива 3 – повністю відновлюється ГПА 
та паралельно з цим і значна кількість ІПА. 

Діаграма (рис. 4) має чотири ділянки. Ділянка 
А відповідає такому співвідношенню концентра-
цій (2WО4

2- + 10МоО4
2-) і Н3О+, при якому не від-

бувається утворення та відновлення ГПА та ІПА. 
На ділянці Б маємо максимальне утворення та 
відновлення МВА.  

 

Таблиця 1. Концентрації H2SO4 та ліганду для утворення ІПК та ГПК, розраховані за величинами Z 

 

 
 

 
Рис. 3. Залежність виходу МВА-ГПС (А – 1, 3, 4; Б – 1, 3, 5) та ІПС (А – 2; Б – 2, 4, 6) від одночасного 
впливу концентрації кислоти та змішаного ліганду (10Mo : 2W):  
А) 1 – СMo+W= 1,2·10-4 моль/л; 2 – світлопоглинання ІПА для умов 1, 3, 4; 3 – СMo+W= 2,0·10-4 моль/л;   
4 – СMo+W= 2,8·10-4 моль/л;  
Б) 1, 2 – СMo+W= 4,0·10-4 моль/л; 3, 4 – СMo+W= 6,0·10-4 моль/л; 5, 6 – СMo+W= 8,4·10-4 моль/л;    
СAs= 2,0·10-5 моль/л,  САК=  0,04%, λ = 825 нм, ℓ = 5 см 
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Рис. 4. Діаграма утворення відновленого МВА. СAs= 2,0·10-5 моль/л, САК= 0,04%, λ = 825 нм, ℓ = 5 см  
 
 
Таблиця 2. Результати визначення Аs(V) у морській капусті (α = 0,95, n = 6)  

Об’єкт Введено 
As(V), мкг/л 

Знайдено  
As(V) (Х ± ΔХ) Sr 

Знайдено As(V) мето-
дом ААС (Х ± ΔХ), мкг/кг Sr 

Модельний  
розчин 30,0 29±1 мкг/л 0,045 – – 

Морська  
капуста 0,0 42±2 мкг/кг 0,04 39,6±0,6 0,03 

"–" – визначення не проводилося 

 
Зі збільшенням концентрації (2WО4

2- + 
10МоО4

2-) спостерігаємо утворення ІПС поряд з 
максимальним виходом ГПС (ділянка В), а на 
ділянці Г утворення та відновлення ІПА макси-
мальне, що не дозволяє працювати з такими 
концентраціями реагентів. 

Таким чином, діаграма дозволяє підібрати 
оптимальну концентрацію (2WО4

2- + 10МоО4
2-) 

та необхідну кислотність для селективного від-
новлення МВА аскорбіновою кислотою. 

Для аналітичних цілей найбільш привабли-
вою є ділянка Б, на ділянці В надлишок ліганду 
починає заважати, що впливає на чутливість 
методики. Знаючи приблизно діапазон концент-
рацій арсенату в визначуваному об’єкті, за діаг-
рамою легко знайдемо необхідні концентрації 
реагентів, і якщо він більший, ніж на діаграмі, то 
розчин можна розвести, а якщо набагато мен-
ший – сконцентрувати. 

Діаграму було використано нами при розроб-
ці методики сорбційно-спектрофотометричного 
визначення арсену у морській капусті. Оскільки 
очікуваний вміст арсену в цьому об’єкті менше 

50 мкг/кг, з метою концентрування було викори-
стано сорбцію іонного асоціату МВАС з барвни-
ком кристалічним фіолетовим (КФ) на ППУ. Оп-
тимальні умови утворення відновленого МВА 
знаходили за діаграмою стану (рис.4). Одержані 
результати наведені у табл. 2. 

Правильність результатів, одержаних запро-
понованим методом, була підтверджена мето-
дом ААС (табл. 2). Відносна помилка сорбційно-
спектроскопічного метода визначення не пере-
вищує 5%. 

ВИСНОВКИ 

Через багатокомпонентність розчинів зміша-
нолігандних відновлених ГПА Аs(V), які викорис-
товують замість менш стійких подвійних, вини-
кають проблеми з вибором оптимальних умов 
реакції утворення АФ. Новим рішенням цієї про-
блеми, на наш погляд, є побудова діаграм стану 
ГПА та ГПС у розчинах. 

За результатами дослідження одночасного 
впливу концентрацій Н3О+ та змішаного реаген-
ту (10МоО4

2- + 2WO4
2-) на вихід МВАС побудо-
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вана діаграма його стану у розчині, яка дозволяє 
швидко підібрати умови максимального виходу 
цільового продукту – відновленої форми МВА. 
Досить висока стійкість відновленого МВА не 
потребує використання НПАР для стабілізації на 
відміну від окисненої форми ГПА [8]. 

Одержана діаграма може бути рекомендова-
на для практичного застосування описаних у 
літературі методик, що базуються на цій аналі-
тичній формі, під час їх корегування для аналізу 
різних об’єктів. Зручність та ефективність робо-
ти з діаграмою підтверджена при розробці мето-
дики визначення As(V) у морській капусті.  
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