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ВСТУП 
 

Кількість різноманітних хімічних речовин, які застосовуються у 

різних галузях промисловості, медицини та сільського господарства, 
зростає щодня. Серед цих речовин виявляється багато токсичних і в 

певних умовах вони можуть бути причиною отруєння. Потенційні 

можливості отруєння закладені в широкому використанні хімічних 

сполук у складі пестицидів (отрутохімікатів), які застосовують для 

боротьби із шкідниками сільськогосподарських культур; препаратів 

побутової хімії; ліків (у випадках самолікування); в техніці; металургії; 

при роботі з металами тощо. 
Одним із важливих розділів дисципліни «Хіміко-

токсикологічний аналіз» є «Металічні отрути». Широке застосування 

токсичних елементів як у вигляді металів або сплавів, так і у вигляді 

хімічних сполук, призводить до виникнення ризиків їх потрапляння в 
організм людини або в навколишнє середовище. Тому актуальною є 

проблема виявлення та кількісного визначення «металічних» отрут у 

широкому колі об’єктів хіміко-токсикологічного аналізу – від 
трупного матеріалу до зразків ґрунтів, вод, харчових продуктів тощо.  

У даних методичних вказівках приводиться хіміко-
токсикологічна характеристика речовин, що ізолюються 

мінералізацією біологічного матеріалу; методи мінералізації 

біологічного матеріалу, який містить «металічні» отрути; дробний 

метод виявлення «металічних» отрут; основні методи кількісного 

визначення «металічних» отрут, такі як титриметричний аналіз, 

спектрофотометричний метод, атомно-абсорбційна спектроскопія та 

практичне визначення металів за її допомогою; застосування, 

токсичність та реакції виявлення «металічних» отрут; лабораторна 

робота з виявлення «металічних» отрут методом одномірної паперової 

хроматографії. Для самоконтролю в кінці кожного розділу приведені 
контрольні питання.  

Опанування матеріалу розділу ««Металічні» отрути» дозволить 

суттєво покращити загальний рівень підготовки магістрантів з 

дисципліни «Хіміко-токсикологічний аналіз». 
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1. Хіміко-токсикологічна характеристика «металічних» отрут 
 
До токсикологічно найважливіших «металічних» отрут 

відносяться сполуки хрому, мангану, купруму, цинку, арсену, 

арґентуму, кадмію, стибію, барію, меркурію, талію, плюмбуму та 

бісмуту. 
Токсичність «металічних» отрут пояснюється зв'язуванням їх із 

функціональними групами білків, амінокислот, пептидів та інших 

життєво важливих молекул (‒SH, ‒NH2, ‒COOH, ‒OH). При цьому 

утворюються міцні комплексні сполуки, що призводить до порушення 

нормальних функцій клітин та тканин організму.  
На токсичність сполук впливає ряд факторів: 

 доза;  
 властивості сполук; 
 наявність та вміст їх токсичних форм; 
 здатність біологічної системи абсорбувати та транспортувати 

сполуки до органу-мішені; 
 здатність сполук до біотрансформації та взаємодії з 

амінокислотами, білками, пептидами.  

Встановлено, що зі збільшенням заряду ядра атомів збільшується 

токсичність елементів цієї групи та зменшується їх вміст в організмі. 
Причинами отруєння «металічними» отрутами є: 

 неправильне використання мідного, оцинкованого, кадмованого 

посуду при зберіганні харчових продуктів; 
 попадання дрібнодисперсних частинок при обробці металів, 

аерозолів при зварюванні; 
 попадання в їжу при обробці рослин пестицидами, що містять 

«металічні» отрути»; 
 медикаментозне отруєння (неправильне зберігання, 

передозування). 
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Основні закономірності поведінки  

«металічних» отрут в організмі 

 
Надходження до організму «металічних» отрут можливе через: 

1) шлунково-кишковий тракт (через рот);  
2) органи дихання (характерно для летких сполук: SbH3, Sb2S3, Hg, 

сполук меркурію, речовин у дрібнодисперсному стані); 
3) через шкіру (препарати Hg, Tl, Cd, As); 
4) через плаценту та слизові (As). 

 

«Металічні» отрути можуть знаходитись в крові в іонному 

вигляді (тоді відбувається активний транспорт) або у вигляді 

комплексів (можливе неактивне поглинання). 
Розподіляються метали у шлунку, печінці, нирках та кишківнику. 

Накопичуються в тканинах, багатих на сульфгідрильні групи (печінка, 

нирки).  
Крім того, Ag накопичується в шкірі; Pb, Ba, Cd, As – у плоских 

кістках. 
Виділяються з організму «металічні» отрути: 

 нирками (з сечею); 
 шлунково-кишковим трактом (через кишківник); 
 As і Hg – потовими та молочними залозами.  

 

Для ізолювання «металічних» отрут із біологічних об'єктів 

необхідно проводити руйнування ‒ «мінералізацію» органічних 

речовин. Потім у мінералізатах ідентифікують (якісний аналіз) та 

визначають (проводять кількісний аналіз) токсиканти.  
Вибір об'єкта аналізу на «металічні» отрути залежить від їхнього 

розподілу та депонування в органах та тканинах.  
При «ненаправленому» аналізі на всі «металічні» отрути на аналіз 

беруть шлунок із вмістом, тонку та товсту кишку із вмістом, печінку, 

нирку, сечу, селезінку.  
 

При «спрямованому» аналізі на деякі «металічні» отрути 
додатково до зазначених об'єктів досліджують: 
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 пряму кишку, волосся (сполуки Hg); 
 плоскі кістки (сполуки Pb); 
 плоскі кістки та волосся (сполуки Tl);  
 волосся, нігті, плоскі кістки, кістки (сполуки As);  
 мозок, легені (тетраетилсвинець). 

 

Контрольні питання 

 

1. Чим пояснюється токсичність «металічних» отрут? 
2. Які фактори впливають на токсичність «металічних» отрут? 
3. Шляхи надходження в організм «металічних» отрут. 
4. Виділення із організму «металічних» отрут. 
5. Які об'єкти досліджують при «ненаправленому» аналізі на всі 

«металічні» отрути? 
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2. Мінералізація біологічного матеріалу,  

який містить «металічні» отрути 

 
Для виявлення та визначення «металічних» отрут необхідно 

проводити мінералізацію біологічного матеріалу, який містить 

«металічні» отрути. 

Для руйнування біологічних об'єктів застосовують методи 

«сухого» та «мокрого» озолення (мокрої мінералізації). 
Метод «сухого» озолення заснований на нагріванні органічних 

речовин до 300-400 ⁰C при доступі повітря у фарфорових, кварцових 

або платинових тиглях. Недоліком методу є втрати легко- та 

середньолетких елементів (Hg, Tl, As, Cd та ін.). Цей метод 

застосовується для дослідження об'єктів на наявність мангану, 

купруму та їх сполук. 
Для мінералізації органічних речовин методом «мокрого» 

озолення застосовують HCl, HNO3, H2SO4, HClO4, а також суміш H2O2 
з H2SO4. Мінералізація відбувається у 2 стадії. 

На I-й стадії мінералізації, що зветься «деструкція», відбувається 

порушення структури матеріалу (без повного руйнування органічних 

речовин), а також руйнування комплексів металів з білками, внаслідок 

чого метали переходять у розчин – деструктат у вигляді іонів.  
У деструктаті також є продукти розкладання органічних речовин: 

білкові молекули, пептиди, амінокислоти та інші сполуки. Стадія 

деструкції закінчується за 30-40 хвилин і проходить при слабкому 

нагріванні. Деструктор являє собою важку прозору рідину, що має 

жовте або буре забарвлення. 
На II стадії мінералізації відбувається повне руйнування 

органічних речовин. Ця стадія більш тривала (тривалість її лімітується 

руйнуванням жирів), йде при сильнішому нагріванні та додаванні по 

краплях HNO3.  
Мінералізацію вважають закінченою, коли після припинення 

додавання HNO3 при нагріванні колби виділятимуться білі пари H2SO4 
і не відбуватиметься почорніння мінералізату. 
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Основним методом руйнування біологічного матеріалу є 

мінералізація його сумішшю HNO3 і H2SO4. Для цього в колбу 

К'єльдаля вносять 100 г подрібненого об'єкта і додають 75 мл суміші 
HNO3 : H2SO4 : H2O = 1:1:1. Над колбою К'єльдаля закріплюють 

ділильну воронку з HNO3 (1:1) і починають нагрівати колбу, додаючи 

по краплях HNO3. Отриманий мінералізат охолоджують і додають 

формалін для видалення надлишку HNO3 (присутність HNO3 заважає 

визначенню ряду елементів). 
4HNO3 + 5HCHO = 2N2 + 5CO2 + 7H2O 

Після мінералізації проводять якісне та кількісне визначення 

«металічних» отрут у мінералізаті.  
При хіміко-токсикологічному аналізі на неорганічні сполуки 

меркурію застосовують деструктивну мінералізацію. Така 

необхідність обумовлена тим, що в процесі повної мінералізації ртуть 
випаровується, тому проводять не повне руйнування органічних 

речовин, а часткове, спрямоване на розрив зв'язків між меркурієм і 

білками. Мінералізацію закінчують на стадії деструкції. 
Об'єктами дослідження на сполуки меркурію є: 20 г печінки та 

20 г нирок. Ізолювання проводять окремо. В якості окислювачів 

використовують суміш HNO3 і H2SO4. Деструкцію проводять у 

присутності етанолу, який є каталізатором цього процесу. Нагрівання 

проводять на водяній бані протягом 10-15 хвилин. Після деструкції 

біологічного матеріалу в деструктаті знаходяться іони меркурію, 
білки, пептиди, амінокислоти, ліпіди та інші речовини. Для видалення 

з деструктата окислювачів використовують сечовину. 
2HNO3 + (NH2)2CO = N2 + 2NO + CO2 + 3H2O 

Отриманий деструктат досліджують на наявність меркурія. 
Для виділення «металічних» отрут з мінералізату 

використовують екстракцію, реекстракцію, хроматографію,  
маскування. 

Подальше виявлення (якісний аналіз) металічних отрут 

проводиться дробним або систематичним методом, а визначення 
(кількісний аналіз) ‒ за допомогою хімічних методів (найчастіше ‒ 
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титриметричним), а також фізико-хімічними методами 
(спектрофотометричним, атомно-абсорбційним тощо).   

 
Контрольні питання 

 

1. В чому полягає метод «сухого» озолення органічних речовин? 
2. Які процеси відбуваються під час першої стадії мінералізації 

органічних речовин? 
3. Які процеси відбуваються під час другої стадії мінералізації 

органічних речовин? 
4. Як проводять мінералізацію органічних речовин для подальшого 

визначення сполук меркурію? 
5. Приведіть реакції, за допомогою яких відбувається видалення 

окислювачів з деструктатів та мінералізатів. 
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3. Методи виявлення та визначення «металічних» отрут 

 

3.1. Дробний метод виявлення «металічних» отрут 

 
З чималого різноманіття хімічних і фізичних процесів, у яких 

може взяти участь елемент, для аналітичних цілей використовують 

лише ті, які супроводжуються аналітичним ефектом, що дозволяє 
одержати інформацію про наявність і кількість відповідного елемента. 

Найбільш поширеними аналітичними ефектами є: утворення осаду, 

виділення газоподібних речовин, утворення кристалів 

(мікрокристалоскопічні реакції), зміна кольору розчину, проба на 

забарвлення полум’я у присутності відповідних солей та ін. 
При виконанні хімічного якісного аналізу потрібна певна 

кількість речовини. В залежності від взятої для аналізу кількості    

речовини методи аналізу діляться на макрометоди, напівмікрометоди, 
мікрометоди та ультрамікрометоди. 

При макроаналізі використовують 0,5-1,0 г речовини або 20-
50 мл розчину. Аналіз виконують у звичайних пробірках, хімічних 

стаканах, колбах, осади відділяють фільтруванням через фільтри, 

наприклад, паперові. 
При мікроаналізі використовують, як правило, від 0,001 до 

0,010 г речовини або від 0,05 до 0,50 мл розчину, реакції виконують 

крапельним або мікрокристалоскопічним методом. 
Напівмікроаналіз займає проміжне становище між макро- та 

мікрометодами. Для аналізу звичайно використовують від 0,01 до 

0,10 г сухої речовини або 0,5-5,0 мл розчину. Аналітичні реакції 

звичайно проводять у конусних пробірках, дозування розчину 

проводиться за допомогою крапельниці. Розділення твердої та рідкої 

фази проводять за допомогою центрифуги. 
Щоб виявити і кількісно визначити окремий компонент, 

використовують певну його властивість, яка відрізняє компонент від 

інших. У більшості випадків речовину переводять спочатку в розчин, 

потім визначають у ньому окремі компоненти – іони або молекули. 

При виборі реакції обов’язково враховують її чутливість, а саме – 
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найменшу кількість (відкриваний мінімум) речовини або іонів, які 

можна виявити за допомогою тієї або іншої реакції в певних умовах. 

Тобто, чим меншу кількість речовини можна виявити за тією чи іншою 

реакцією, тим вона чутливіша. Чутливість реакцій значною мірою 

залежить від умов їх проведення: рН розчину, температури, 

перемішування, концентрації взаємодіючих речовин тощо. На 

чутливість реакцій також впливають сторонні іони, які в більшості 

випадків присутні в досліджуваному розчині. Реакції, проведенню 

яких не заважають сторонні іони, називають специфічними. 
Якісне виявлення іонів у розчинах можна виконувати дробним і 

систематичним методами аналізу. 
Принцип дробного методу полягає в тому, що іони одного 

елемента виявляють певними характерними реакціями в присутності 

всіх інших іонів. При аналізі складної суміші спочатку відділяють 

сторонні іони, які заважають виявленню, потім використовують 

реактиви, які були б специфічними для іонів одного елемента і не 
реагували б з іншими з утворенням продуктів реакції із схожими 

властивостями. 
 

3.2. Виявлення «металічних отрут»  

методом одномірної паперової хроматографії 

 
Хроматографія – це фізико-хімічний процес розділення сумішей 

речовин, заснований на кількісних відмінностях властивостей 

компонентів при безперервному перерозподілі їх між двома 

контактуючими фазами, одна з яких нерухома, а інша має постійний 

напрямок руху (рухома фаза). 
Хроматографію застосовують у наступних випадках: 

 для розділення складних сумішей на компоненти; 
 для визначення ступеня чистоти або однорідності хімічних сполук; 
 ідентифікації речовин; 
 кількісного визначення компонентів суміші. 

Розподільна хроматографія заснована на відмінності величин 

коефіцієнтів розподілу окремих компонентів між рухомою і 
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нерухомою фазами. Для хроматографування необхідна наявність двох 

фаз: нерухомої (полярні розчинники: вода, метиловий спирт) і рухомої 

(менш полярні рідини, що не змішуються з водою: хлороформ та ін.), 

а також твердого носія (папір, силікагель, алюмінію оксид). 
Особливо важливе значення мають такі види розподільної 

хроматографії як паперова та тонкошарова. 
 

Розподільна хроматографія на папері 

 
Розподільна хроматографія на папері заснована на різних 

величинах коефіцієнтів розподілу речовин суміші між двома рідинами, 

що не змішуються. 
У якості носія нерухомої фази використовують 

хроматографічний папір, що утримує у своїх порах воду (нерухомий 

розчинник). При обробці паперу розчинником нанесені на папір 

речовини, які визначають, переходять у рухому фазу і, рухаючись з 

різними швидкостями по капілярах паперу, розділяються, утворюючи 

хроматограму. 
Паперову хроматографію поділяють на: 

o висхідну – одержують під час пересування рухомого розчинника по 

порах паперу знизу нагору; 
o нисхідну – одержують під час пересування рухомого  розчинника по 

порах паперу зверху вниз; 
o кругову (радіальну) – одержують під час пересування рухомого 

розчинника від середини до країв кола. 
 

Здатність речовини до пересування 

на папері характеризується величиною Rf, 
що показує відношення швидкості руху 

речовини (l), яку визначають, до 

швидкості руху розчинника (L). 
 

 

 
 

L

l
R f   
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Для проведення хроматографічних досліджень необхідне 

наступне обладнання: 
 хроматографічна камера; 
 розчинник або система розчинників для хроматографування; 
 фільтрувальний папір, насичений нерухомою фазою або готові 

пластини для тонкошарової хроматографії; 
 розчини досліджуваних речовин. 

 

Проведення висхідної паперової або тонкошарової хроматографії 

складається з наступних операцій: 
1. Підготовка хроматографічної камери 

У хроматографічну камеру, що представляє собою склянку 

для хроматографування із притертою кришкою (рис. 3.1), вносять 

систему розчинників для хроматографування (рухома фаза), 

ретельно закривають камеру і залишають не менш чим на 2 години 

для насичення парами (для встановлення рівноваги між рідкою та 

газоподібною фазами). 

 
2. Підготовка хроматографічного паперу і пластин 

Хроматографічний папір, нарізаний відповідно до форми і 

розміру камери, просочують нерухомою фазою (наприклад, 

буферним розчином), висушують. Пластину «Sіlufol» розрізають на 

смуги визначеної ширини відповідно до розмірів хроматографічної 

камери. 
 
 
 

 

 

Рис. 3.1. Хроматографічна камера: 
1 – кришка; 
2 – склянка для хроматографування; 
3 – хроматографічна пластина; 
4 – елюент 
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3.  Нанесення розчинів аналізованих речовин 

На висушеному папері або пластині «Sіlufol» на відстані 

1÷2  см від краю позначають олівцем лінію «старт», а через 10 см 
лінію «фініш». На лінії «старт» крапками позначають місця 

нанесення проб так, щоб між ними була відстань 2,5÷3,0 см, а від 

нижнього краю смуги 1,5÷2,0 см. Досліджувані розчини наносять 

мікропіпеткою або капіляром. Після поглинання розчини наносять 

ще раз, при цьому діаметр плями повинен бути не більш ніж 0,5 см. 

Хроматографічний папір або пластину поміщають у камеру для 

хроматографування. 
 

4. Проявлення хроматограм і обчислення хроматографічних 

констант 

Хроматографування закінчують, коли розчинник досягає лінії 

"фініш". Папір або пластину висушують. Проявляють 

хроматограму в УФ-світлі, парами йоду, наносять (або 

обприскують) розчин відповідного проявника. 
 

Висхідну паперову хроматографію найчастіше застосовують для 

розділення катіонів. Перевагою цього методу є простота апаратури. 

Введення рухомої фази здійснюється простим зануренням смуги паперу 

в посудину з рухомою фазою. 
Для визначення положення кожного компоненту на 

хроматограмі необхідно знати величини Rf. Для системи розчинників 

НС1 ‒ ацетон (8 % конц. НС1, 5 % води, 87 % ацетону) величини Rf  
приведені в табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 
Величини Rf  деяких катіонів 

Катіони Rf Катіони Rf 
Cr(ІІІ) 0,23 Сu(ІІ) 0,7 
Ni(II) 0,13 Zn(II) 0,94 
Аl(III) 0,15 Сd(ІІ) 1,0 
Мn(ІІ) 0,25 Ві(ІІІ) 1,0 
Сo(II) 0,54 Fе(ІІІ) 1,0 
Рb(ІІ) 0,7   
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Прилади і реактиви: 
1. Хроматографічна камера. 
2. Смужка хроматографічного паперу шириною 2 см і завдовжки 20 см. 
3. Вимірювальна лінійка. 
4. Система розчинників НСl - ацетон. 
5. Капіляри для нанесення проби. 

 
Виконання роботи 

На відстані 2 см від нижнього краю паперової смужки олівцем 

проводять стартову лінію. За допомогою капіляра в середині цієї лінії 

наносять краплю досліджуваного розчину так, щоб крапля не 

розпливалася: чим менше її розмір, тим більш чіткою буде 

хроматограма. Діаметр плями зазвичай складає 2-3 мм. Пляму 

обводять олівцем і висушують над пісочною банею. Цю операцію 

повторюють 2-3 рази. Після цього смужку паперу поміщають в 

хроматографічну камеру, в яку заздалегідь залили розчинник так, щоб її 

кінець був занурений в розчинник не більше ніж на 0,5 см. Пляма не 

повинна занурюватися в розчинник. Час хроматографування складає 

1,5-2 години. Процес припиняють після того, як розчинник пройде від 

лінії старту не менше 10 см. Паперову смужку виймають, відзначають 

положення фронту розчинника і висушують над пісочною банею. 
Вимірюють відстань між стартовою лінією і фронтом розчинника 

L та відстань між стартовою лінією та серединою зони (плями) 

досліджуваної речовини і визначають величину Rf  за формулою 

L

l
R f  . По даним таблиці значень Rf і експериментально знайденій 

величині встановлюють наявність відповідного катіону у вихідній  

суміші. 
Виявлення катіонів. Більшість катіонів утворюють невидимі 

зони, тому для їх виявлення хроматограму обробляють розчинами 

органічних і неорганічних реагентів-проявників (табл. 3.2). 
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Таблиця 3.2 

Реагенти для виявлення катіонів на хроматограмі 

Катіони Реагенти Колір зони 

Ni(ІІ) Диметилгліоксим, пари амоніаку Червоний 
Мn(ІІ) Бензидин, 2 М розчин NaOН Синій 
Со(ІІ) Тіоцианат калію, насичений розчин Синій 
Сu(ІІ) Гексацианоферрат(II) калію Бурий 
Рb(ІІ) КI Жовтий 
Zn(ІІ) Дитизон в ССl4 Червоний 
Cd(II) Сульфід натрію Жовтий 
Fе(ІІІ) Гексацианоферрат(II) калію Синій 
Ві(ІІІ) Суміш 8-оксихіноліну та КІ Помаранчевий 
Сr(ІІІ) 2 М розчин NaOН, 3 % розчин Н2O2, 

 бензидин 
Синій 

Аl(III) Алізарин, пари амоніаку Рожевий 
 

Капіляром з реагентом для виявлення катіона торкаються лише 

до ділянки хроматограми на висоті розміщення зони даного 

компоненту. Поява характерного забарвлення підтверджує 

присутність катіона в досліджуваному розчині.  
При виявленні іонів мангану, кобальту і хрому необхідно 

дотримуватися наступних умов. 
Виявлення мангану. Відповідну ділянку хроматограми 

обробляють 2 М розчином NaOН. Для окиснення утвореного Mn(ОН)2 
до МnО(ОН)2 додають 1 краплю 3 %-го розчину Н2O2 і 1 краплю 

розчину бензидину; МnО(ОН)2 окислює бензидин і пляма синіє. 
Виявлення кобальту. При виконанні реакції на кобальт слід 

враховувати, що комплекс [Со(SCN)4]2- нестійкий, тому 

рекомендується вводити надлишок тіоціанату. Для прояву зони, що 

містить кобальт, наносять краплю насиченого розчину NН4NСS і краплю 

ацетону. Утворюється пляма синього кольору. 
Виявлення хрому. Для виявлення хрому з бензидином необхідно 

окислити хром(III) в хром(VI). Для цього готують в пробірці 
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окислювальну суміш: до краплі 2 М NaОН додають краплю 3 %-го 

розчину Н2O2. Краплю суміші наносять на ділянку хроматограми, 

відповідно розміщенню зони хрому, і додають краплю розчину 

бензидину. У присутності хрому пляма синіє. 
 

3.3. Титриметричний метод аналізу 

 
Титриметричний аналіз є розділом кількісного аналізу, який 

полягає у вимірюванні об’ємів розчинів двох реагуючих речовин у 

момент їх стехіометричності при умові, що концентрація одного з 

розчинів відома.  
Розчини, концентрація яких відома з точністю до четвертого 

знаку після коми, мають назву стандартні. Вони поділяються на 

первинні та вторинні.  
Первинними стандартами називають розчини, які готують з 

наважки (взятої з точністю до четвертого знаку після коми) або з 

використанням фіксаналу та які не змінюють свою концентрацію 

тривалий час. 
Вихідні речовини для приготування первинних стандартів 

повинні відповідати таким вимогам: 
 відповідність реального складу речовини її хімічній формулі; 
 розчини повинні бути стійкими і концентрація таких розчинів не 

повинна змінюватись при зберіганні;  
 вихідна речовина повинна повністю реагувати з робочим розчином 

у відповідності з рівнянням реакції; 
 бажано, щоб вихідні речовини мали велику молярну масу 

еквівалента. У цьому випадку доводиться брати досить велику 

наважку речовини, внаслідок чого зменшується відносна похибка, 

пов’язана з неточністю зважування.  
Існує порівняно невелика кількість хімічних сполук, які повністю 

відповідають усім переліченим вище вимогам. До них належать, 

наприклад, такі речовини, як натрію тетраборат, щавлева кислота, 

магнію сульфат та деякі інші. 
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Стандарт-титр (фіксанал) – це запаяна у скляну ампулу точна 

наважка сухої речовини (або точно виміряний об’єм розчину 

речовини). Стандарт-титри виготовляють у спеціальних лабораторіях. 
Вторинні стандарти (робочі розчини) – це розчини, які не 

відповідають хоч одній з наведених вище умов. Їх готують приблизно, 

а потім встановлюють точну концентрацію, тобто стандартизують за 

відповідним первинним стандартом.  
Частина розчину, яку відбирають мірною піпеткою, має назву 

аліквотна частина або аліквота. Перед початком роботи бюретку та 

мірну піпетку ретельно миють дистильованою водою, а потім 

обполіскують робочим розчином та наливають його у бюретку. В усіх 

випадках титрування проводять не менше трьох разів і зі збіжних 

результатів обчислюють середнє значення витраченого об’єму 

робочого розчину. За об’ємом і точною концентрацією робочого 

розчину розраховують кількість або масу речовини, яку визначають. 
Процес додавання робочого розчину (титранту) по краплинах до 

розчину визначуваної речовини називається титруванням. Момент 

закінчення реакції має назву точка стехіометричності (т. с.). 
Титрують до того моменту, поки від однієї краплини титранту з 

бюретки відбудеться зміна кольору аналізованого розчину, тобто буде 

досягнута кінцева точка титрування. При цьому дотримується 

рівність кількостей прореагувавших речовин, що описується 

рівнянням:  
C1 ∙ V1 = C2 ∙ V2 , 

де C1 та C2 – молярні концентрації еквіваленту титранту та розчину 

визначуваної речовини, відповідно;  
V1 та V2 – об’єми титранту та розчину визначуваної речовини, 

відповідно.  
Кінцеву точку титрування можна встановлювати: 

1) візуально – з введенням в розчин відповідного індикатору або без 

індикатору;  
2) інструментально – за допомогою приладів з відповідними 

детекторами.  
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Обрана хімічна реакція повинна відповідати наступним вимогам:  
– можливість реєстрування аналітичного ефекту реакції; 
– відсутність побічних реакцій;  
– кількісна взаємодія між компонентами реакції;  
– висока швидкість проходження реакції.  

Залежно від типу хімічної реакції та характеристичної величини, 
яку використовують, методи титриметричного аналізу поділяються на 

відповідні групи згідно з назвою титранту:  
 реакція нейтралізації (pH) ‒ метод нейтралізації (кислотно-основне 

титрування: ацидиметрія та алкаліметрія);  
 реакція окислення-відновлення (E) ‒ метод окислення-відновлення 

(перманганатометрія, йодометрія, дихроматометрія тощо);  
 реакція осадження (ДР) ‒ метод осаджувального титрування 

(аргентометрія, меркурометрія, меркуріметрія);  
 реакція комплексоутворення (Кст) ‒ метод комплексоутворення 

(трилонометрія).  
 

Комплексонометричне титрування 

 

Розділ титриметрії, в якому в якості титрантів використовуються 

комплексони, має назву комплексонометрія або хелатометрія. 

Найчастіше при цьому використовують етилендіамінтетраоцтову 

кислоту (комплексон II) або її похідні, які утворюють з іонами 

більшості металів безбарвні розчинні комплекси циклічної структури 

або хелати. Сама кислота малорозчинна, тому зазвичай застосовують 

її двунатрієву сіль (комплексон III, ЕДТА – етілендіамінтетраацетат 

натрію або трилон Б). Тому метод має назву «трилонометрія». 

Формула трилону Б приведена нижче, а умовно її позначають: H2Y2-. 
HOOCH
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Більшість іонів металів заміщує атоми водню карбоксильних 

груп ЕДТА, одночасно утворюючи координаційний зв’язок з 

нітрогеном аміногруппи. Внаслідок цього утворюються хелати. 

Будову комплексу двовалентного металу можна схематично 

представити таким чином: 

N
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В залежності від кислотності розчину та відносної стійкості 

комплексів, з іоном металу може вступати у взаємодію (реакція 

комплексоутворення) молекулярна форма реагенту H4Y або одна з 

іонних форм (ЕДТА): H3Y–, H2Y2–, HY3–. Важливо те, що з різними 

металами в різних умовах завжди утворюються комплексні сполуки, в 

яких відношення металу до ліганду дорівнює 1:1. Цє відрізняє ЕДТА 

від більшості інших комплексоутворювачів. 
 

Індикатори методу комплексонометрії 
 

Кінцеву точку титрування в методі комплексонометрії 

визначають за допомогою індикаторів, які утворюють з іонами металів 

розчинні забарвлені комплексні сполуки – хелати. Такі індикатори 

мають назву “металохромні”. Індикатори та відповідні їм хелати 

відрізняються за кольором. При додаванні трилону Б забарвлений 
комплекс металу з індикатором руйнується внаслідок утворення 

безбарвного трилонату металу, який є більш стійким. При цьому 

виділяється індикатор іншого кольору, тобто ми бачимо зміну 

забарвлення: 
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Металохромні індикатори в водних розчинах нестійкі, тому їх 

використовують у вигляді суміші з натрій хлоридом у співвідношенні 

1:100. Нижче наведені деякі з індикаторів. 
Еріохром чорний Т (ЕХЧ-Т) 

N NNaO
3
S

OH

O
2
N

OH

 
ЕХЧ-Т (натрієва сіль 1-окси-2-нафтілазо-6-нафтол-4-

сульфокислоти), як і більшість металохромних індикаторів, має 

кислотно-основні властивості, і, в залежності від рН середовища, може 

існувати в трьох різнокольорових формах:  

Me

N NNaO
3
S

O

O
2
N

O

 
 при рН < 7 винно-червоний,  
 при рН 7÷11 синій,  
 при рН > 11,5 оранжево-жовтий.  
 В слабколужному середовищі (рН 7÷11) ЕХЧ-Т взаємодіє з 

іонами магнію, кальцію, цинку, кадмію та ін., утворюючи комплексні 

сполуки винно-червоного кольору. 
При додаванні ЕДТА іони металу утворюють з ним більш стійкі 

комплексні сполуки і в точці еквівалентності розчин набуває синього 

кольору, відповідно до кольору ЕХЧ-Т при рН 7-11. 
Мурексид (амонійна сіль пурпурової кислоти) в залежності від 

рН розчину існує також в різнокольорових формах: при рН < 9 

червоно-фіолетовій, при рН 9÷10 – фіолетовій, и при рН > 10 – синє-
фіолетовій.  
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Мурексид 

 
З іонами кальцію, нікелю, кобальту та інших металів він утворює 

червоні або жовті комплексні сполуки, які при додаванні ЕДТА 

перетворюються на більш стійкі трилонати. 
 

Вплив рН середовища на комплексонометричне титрування 

 

Комплексонометричне титрування необхідно проводити при 

певному значенні рН. В кислому середовищі (рН < 3) утворюються 

менш стійкі комплекси. В сильнолужному середовищі (рН > 10) 
можливе утворення осадів гідроксидів більшості катіонів. 

Треба також брати до уваги, що внаслідок утворення комплексу 

в розчин поступають катіони гідрогену і рН знижується. Щоб 

підтримати необхідне значення рН, найчастіше додають буферну 

суміш (NH4Cl, NH4OH), рН якої 8÷9. Для упередження утворення 

осадів та для маскування окремих катіонів одночасно в розчин вводять 

сполуки, які утворюють безбарвні комплекси: тартрати, оксалати, 

фториди та ін. 
 

Окисно-відновне титрування 

Перманганатометричне титрування 

 

Метод перманганатометрії ґрунтується на реакціях окислення 

відновників перманганат-іоном. Окислення можна проводити в 

кислому або лужному (нейтральному) середовищі. В сильнокислому 

розчині манган(VII) в складі KMnO4
 відновлюється до Mn+2: 

MnO4
- + 8H+ + 5e- = Mn+2 + 4H2O, 

Молярна маса еквіваленту KMnO4 М(1/5 KMnO4) = М(KMnO4)/5 
= 158,03/5 = 31,61 г/моль. 
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При окисленні в лужному або нейтральному середовищі 

манган(VII) відновлюється до мангану(ІV), при цьому утворюється 

манган(ІV) оксид MnO2, точніше його гідрат MnO(OH)2, який випадає 

у вигляді бурого осаду:  
MnO4

‾+ 3H2O + 3ē = MnO(OH)2 + 4OH‾ 
Отже, величина молярної маси еквіваленту дорівнює                        

М(1/3 KMnO4) = М(KMnO4)/3 = 158,03/3 = 52,68 г/моль. 
Стандартний потенціал пари Е0(MnO4

-/Mn+2) = +1,51 В вищий від 

Е0(MnO4
-/MnО2) = +0,59 В. Це означає, що окисна здатність 

перманганату в кислому середовищі значно вище, ніж в лужному. 
При титруванні в кислому середовищі утворюються майже 

безбарвні іони Mn+2, а в лужному середовищі темно-бурий осад дуже 

заважає фіксуванню точки стехіометричності. Тому в титриметрії 

використовують KMnO4 як окисник переважно в кислому середовищі. 

Більшість визначень проводять в присутності 1 М H2SO4. В 

присутності хлоридної кислоти (або хлоридів) можливе окислення 

хлорид-іонів перманганатом. Для зменшення дії супряженого 

окислення хлорид-іонів додають солі Mn+2. Нітратна кислота 

непридатна, оскільки може спричинити ряд побічних процесів. 
 

Йодометричне титрування 

 

Йодометричний метод базується на окисно-відновних процесах, 

пов’язаних з відновленням І2 до І--іонів, та з окисленням І--іонів до І2: 
І2 + 2e- = 2І-.  

Cтандартний потенціал пари І2/2І- невеликий (Е0 = +0,54 В), тобто 

йод є окисником середньої сили і, навпаки, іон І- – значно сильніший 

відновник, ніж іони Mn+2, Cr+3.  
Положення пари І2/2І- майже в середині таблиці окисних 

потенціалів показує, що існує ряд відновників, що можуть 

окислюватися вільним йодом (які мають значення Ео < +0,54 В). Звідси 
виникає можливість двоякого використання окисно-відновних 

властивостей пари І2/2І- в титриметрії: для визначення відновників і 

для визначення окисників. 
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Оскільки потенціал пари І2/2І- невеликий, багато йодометричних 

реакцій є зворотними і не доходять до кінця. Тому необхідно 

створювати умови, які допомагають реакції протікати до кінця.  
Йод – речовина летка, тому титрують при кімнатній температурі. 

Йод погано розчиняється у воді (1,18 10-3 моль/л при 25 0С), але добре 

розчиняється у йодиді калію: І2 + І- = І3
-, тобто реально застосовуваною 

на практиці окисно-відновною парою є: І3
- + 2e- = 3І-, стандартний 

потенціал якої Е0 = + 0,54 В. 
Трийодид-іон і молекулярний йод поводяться в процесах 

окислення-відновлення однаково, тому в реакціях переважно пишуть 

І2, а не І3
-.   

У якості індикатору в йодометрії використовується крохмаль, 

чутливість якого дуже висока (помітне синє забарвлення з’являється 

навіть при С(І2) = 2·10-7 моль/л. Але чутливість його різко падає з 

підвищенням температури.  
Йодометричне титрування можна проводити при зміні 

концентрації водневих іонів у широких межах – від сильно кислого 

середовища до слабколужного (рН = 9). Але в середовищі з рН > 9 йод 

реагує з лугами з утворенням гіпойодид-іонів, які є сильнішим 

окисником ніж І2: 
І2 + 2OH- = ІO- + І- + H2O.   

При титруванні відновників розчином І2 крохмаль додають в 

розчин відновника до початку титрування і кінець реакції визначають 

по появі синього забарвлення. 
Швидкість реакцій з окисниками досить мала, тому йод, який 

виділився в результаті реакції, відтитровують через деякий час (за 

звичай 5 хвилин). Реакційну суміш зберігають в темноті, бо в кислих 

розчинах світло прискорює побічну реакцію окислення йодид-іонів до 

вільного йоду киснем повітря: 
4І- + 4H+ + O2 = 2І2 + 2H2O. 

Крохмаль додають лише тоді, коли основна кількість йоду вже 

відтитрована (розчин має солом’яно-жовтий колір), оскільки йод 

викликає коагуляцію і розклад крохмалю, а це призводить до 

неточних результатів титрування. 
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Визначення відновників 

 
Якщо розчин натрій тіосульфату титрувати розчином йоду, то 

протікає реакція: 
2S2O3

-2 + І2 = 2І- + S4O6
-2 

2S2O3
-2 - 2e- = S4O6

-2 (Eo = + 0,09 В) 
І2 + 2e = 2І- (Eo = + 0,535 В)  

Отже, молярна маса еквіваленту тіосульфату натрію дорівнює: 

М(1/2 Na2S2O3) = 248,2 г/моль (відповідно до формули Na2S2O3·2H2O). 
Молярна маса еквіваленту йоду дорівнює 1/2 його молярної маси 

(тобто 126,9 г/моль. При титруванні розчину Na2S2O3 розчином йоду 

темно-буре забарвлення зникає. Коли весь тіосульфат буде окислений, 

то одна зайва краплина розчину йоду забарвить розчин в блідо-жовтий 

колір. Але забарвлення слабке, тому застосовують крохмаль. Тобто 

кінець титрування визначають за появою синього забарвлення. 
Можливий також другий спосіб титрування: розчин йоду 

титрують розчином тіосульфату натрію до зникнення синього 

забарвлення. Крохмаль додають близько точки стехіометричності, 

тобто коли розчин стає світло-жовтого кольору. Знаючи молярну 

концентрацію еквіваленту розчину йоду і об’єми розчинів йоду і 

тіосульфату, можна розрахувати молярну концентрацію еквіваленту 

розчину Na2S2O3.  
 

Визначення окисників 
 

Пряме титрування окисників робочим розчином КІ провести 

неможливо, оскільки неможливо зафіксувати точку еквівалентності, 

тобто мить, коли закінчилося виділення І2, наприклад, при титруванні 

розчину біхромату калію. В таких випадках використовують непрямий 

метод – метод заміщення. Він полягає у тому, що спочатку до певного 

об’єму розчину біхромату (точно відміреного піпеткою) додають 

надлишок підкисленого сірчаною кислотою розчину калій йодиду. Для 

закінчення реакції розчин залишають на 5 хвилин в темряві і вільний 

йод, що виділився, відтитровують робочим розчином натрій 
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тіосульфату. При цьому число витрачених молей-еквівалентів натрій 

тіосульфату дорівнює числу молей-еквівалентів йоду і відповідно 

взятої кількості біхромату. Тому для обчислення користуються 

формулою: 
С(1/2 Na2S2O3) ·V(Na2S2O3) = C(1/6 K2Cr2O7) ·V(K2Cr2O7). 

В загальному вигляді схема йодометричного титрування 

окисників така: 
а) визначуваний окисник, виміряний піпеткою (або наважка) + кислота 

+ KІ (надлишок) в колбі для титрування = виділення І2 (в темряві 

протягом 5 хв); 
б) титрування І2 тіосульфатом. 

Якщо іони Н+ не приймають участі в реакції, то підкислювати 

розчин на стадії (а) не потрібно. Надлишок KІ потрібний для 

розчинення І2 і переводу його в нелетку сполуку. За цією схемою 

можна визначати велику кількість окисників, а саме: Cl2, Br2, KMnO4, 
KСlO3, CaOCl2, нітрити, гідроген пероксид, солі феруму(ІІІ), 

купруму(ІІ) та інші. 
 

Методи осаджувального титрування 
 

В основу методів осаджувального титрування покладені реакції 

утворення важкорозчинних сполук. Таких реакцій існує велика 

кількість, але тільки деякі з них можна використовувати в 

титриметричному аналізі. Це пояснюється тим, що утворення 

важкорозчинного осаду утруднює спостереження за зміною 

забарвлення індикаторів, осади утворюються повільно, особливо при 

досягненні кінцевої точки титрування. Крім цього, осади можуть  
адсорбувати своєю поверхнею іони, які присутні в розчині, що 

аналізується. 
Кінець титрування у методах осаджувального титрування 

можливо фіксувати за допомогою індикаторів або без них. Якщо 

індикатор не застосовують, то титрують до закінчення утворення осаду 

(або помутніння) в місці падіння краплі титранту. Слід визначити, що 

в цих методах немає загальних індикаторів; в кожному випадку 
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обирають індикатор в залежності від реакції, умов її проведення та 

порядку титрування. 
Важливими умовами використання реакцій утворення 

важкорозчинних осадів є такі: 
1) осад повинен бути практично нерозчинним; 
2) осадження важкорозчинної сполуки повинно проходити достатньо 

швидко; утворення пересичених розчинів небажано; 
3) результати титрування не повинні викривлятися явищем 

співосадження; 
4) можливість фіксування кінцевої точки титрування (к. т. т.). 

Назва методів осаджувального титрування виникає від назви 

робочих розчинів, які використовують. До них відносяться 

арґентометричні, меркурометричні та меркуріметричні методи 

титрування.   

Арґентометричними методами є:  
 метод Мора: визначають Cl-, Br-;  
 метод Фольгарда (тіоціанатометрія або роданометрія): визначають 

при прямому титруванні Ag+, Hg2+, Br-, I-; при зворотному 

титруванні Cl-, Br-.  
Меркурометричним методом визначають Cl-, Br-, I-, а  

меркуриметричним ‒ Cl-, Br-, I-, CN-, SCN-.  
 

 

3.4. Спектрофотометричний метод 

 

Колориметричні, фотоколориметричні та спектрофотометричні 

методи аналізу засновані на вимірюванні інтенсивності 

електромагнітного випромінювання (далі світла), яке пройшло крізь 

забарвлений розчин. В колориметрії та фотоколориметрії світло – 
поліхроматичне, в спектрофотометрії – монохроматичне 

(випромінювання з певною довжиною хвилі). При проходженні крізь 

забарвлений розчин монохроматичного випромінювання з 

інтенсивністю (І0), частина його поглинається (Іп), (якщо розчин 
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прозорий, не містить осаду, то світло практично не розсіюється, тобто 

Ір = 0), а частина проходить крізь розчин (І), при цьому інтенсивність 

світла зменшується в І0/І раз. Логарифм відношення початкової 

інтенсивності світла (І0) до інтенсивності світла, що пройшло крізь усю 

товщу (l) забарвленого розчину (І) називається оптичною густиною:  
 А = lg І0/І 

Залежність оптичної густини (А) забарвленого розчину від 

концентрації речовини (С, моль/л) та товщини поглинаючого шару       
(l, см) визначається основним законом світлопоглинання Бугера-

Ламберта-Бера:  
А = ε · l · С, 

де ε – молярний коефіцієнт світлопоглинання, величина якого постійна 

для кожної речовини і залежить від її природи, температури та 

довжини хвилі монохроматичного випромінювання.  
 Молярним коефіцієнтом світлопоглинання називають оптичну 

густину розчину з концентрацією 1 моль/л при товщині поглинаючого 

шару 1 см. Чим більше значення ε, тим меншу концентрацію можна 

визначити (більша чутливість визначення).  
Для фотометричного визначення 

необхідно: 

- вибрати довжину хвилі λопт або 

відповідний світофільтр. Для цього 

реєструють спектри поглинання, які 

характеризують розподіл поглинаю-
чої здатності розчину залежно від 

довжини хвилі А= f(λ) (рис. 3.2);  
- вибрати товщину кювети так, щоб 

значення А не перевищували 0,5÷0,6.  
Поглинання світла вимірюють на фотоелектроколориметрах або 

спектрофотометрах.  
Кількісне визначення проводять за методом градуювального графіка 

(рис. 3.3.). Для цього готують серію стандартних розчинів з відомими 

концентраціями досліджуваної речовини, додають необхідні реагенти 

Рис. 3.2. Спектр поглинання  
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та вимірюють оптичну густину цих розчинів при оптимальних λопт та l 
кювети відносно розчину порівняння (холостого розчину).  

В якості розчину порівняння використовують дистильовану воду 

(якщо всі реагенти не забарвлені) або розчин, який містить всі 

компоненти системи крім досліджуваного.  
Будують градуювальний графік в       
координатах А = f(С) та визначають 

концентрацію речовини 

досліджуваного розчину Сх, за 

допомогою попередньо виміряної 
величини оптичної густини (Ах) 
цього розчину (рис. 3.3).  

 

 

 

 

3.5. Атомно-абсорбційна  спектроскопія  

   
Атомно-абсорбційна спектроскопія (ААС) заснована на 

характеристичному поглинанні електромагнітного випромінювання 

(світла) вільними атомами визначуваних елементів у 

високотемпературному полум'ї: ацетилен - повітря, ацетилен - 
нітроген(І) оксид, пропан-бутан - повітря (полум’яний варіант) або 

електротермічній графітовій  трубчастій печі (неполум’яний варіант). 
Спосіб атомізації, заснований на перетворенні досліджуваного 

компонента в летку сполуку при введенні його в полум'яний або 

графітовий атомізатор у вигляді пари або газу відноситься до 

гідридного варіанту ААС. 
Роль атомізатора в атомно-абсорбційному аналізі полягає у 

переведенні проби в атомарний стан.  
Загальна схема атомно-абсорбційного спектрофотометра 

передбачає наявність джерела первинного випромінювання – 
спектральної лампи з порожнім катодом (типу ЛСП, ЛК або ЛТ) або 

безелектродної лампи (типу ВСБ). Для атомно-абсорбційного 

Рис. 3.3. Градуювальний графік  
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вимірювання існують джерела первинного випромінювання, 

призначені для визначення одного або декількох елементів (останні 

менш вибіркові). Величина оптичної щільності атомної пари (А) 

відповідно до основного закону світлопоглинання прямо пропорційна 

концентрації поглинаючих частинок (Сат) – атомів досліджуваного 

елемента в атомізаторі.  
𝐴 = 𝑘ат𝑙𝐶ат, 

де kат – коефіцієнт поглинання світла вільними атомами;  
l – довжина оптичного шляху. 

ААС – високоефективний метод, тому що ймовірність перекриття 

ліній поглинання різних елементів дуже мала. 
Метод ААС ‒ один із найбільш чутливих та зручних методів 

масових одноелементних визначень більшості металів                              
(60-70 елементів). 

 
3.5.1. Визначення металів полум'яним ААС методом 

 

Метод заснований на розпорошенні досліджуваної проби 

стисненим повітрям у полум'я пальника, в якому атомізуються метали. 

Атомна хмара просвічується спеціальною лампою, що випромінює 

світло з певною довжиною хвилі. Поглинання цього випромінювання 

незбудженими атомами пропорційне концентрації металу в 
досліджуваній пробі (атомна абсорбція) і реєструється  

фотопомножувачем. 
Для отримання вільних атомів (атомізації) застосовують 

високотемпературні полум'я складу: горючий газ (зазвичай ацетилен, 

пропан-бутан, інколи водень), а як окислювач – повітря або 

нітроген(І) оксид ‒ N2O. Повітряно-ацетиленове та повітряно-
пропанове полум'я має температуру 2200-2400 °С і використовується 

для виявлення більшості елементів, сполуки яких легко атомізуються 

за цієї температури. Для визначення елементів з високими 

температурами плавлення, які утворюють у полум'ї різні важко 

дисоційовані та термічно стійкі сполуки (оксиди, карбіди, нітриди): 

молібден, вольфрам, алюміній, титан, кремній, ванадій та цирконій, 
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бор тощо  використовують високотемпературне полум'я (2700-
2950 °С) нітроген(І) оксид ‒ ацетилен. 

При визначенні арсену, селену, телуру, германію часто 

використовують гідридний метод, в якому зазначені елементи 

попередньо перетворюють на відповідні гідриди, наприклад, AsH3, 
SnH4 тощо, які відрізняються високою леткістю та низькою стійкістю, 

що забезпечує високу чутливість та селективність визначення (від 

0,001 мкг/л елементу). 
Атомно-абсорбційне визначення ртуті з високою чутливістю 

(0,01-100 мкг/л) проводять безполум'яним методом холодної пари, 
оскільки ртуть відрізняється високою пружністю пари вже при 

кімнатній температурі. 
Одна з істотних переваг атомно-абсорбційного методу перед 

іншими полягає в тому, що він може використовуватися для 

визначення загального вмісту великої кількості елементів, включно з 

тими, що містяться у вигляді колоїдних частинок, простих і складних 

комплексів, оскільки в полум'ї відбувається їхнє повне розкладання. 
Пряме атомно-абсорбційне визначення більшості металів 

можливе при концентраціях від 0,01-0,10 мг/л. Для визначення 

концентрацій елементів менших, ніж 0,01 мг/л, проводять їх попереднє 

концентрування або використовують неполум'яний варіант методу, 

чутливість якого на кілька порядків величини вище.  
 

Апаратура 

1. Атомно-абсорбційний спектрофотометр з набором спектральних 

ламп з порожнім катодом або високочастотних спектральних 

безелектродних ламп для кожного металу, що визначається, або 

багатоелементних ламп. 
2. Балон з горючим газом (ацетиленом або пропан-бутаном) та 

нітроген(І) оксидом N2O (для полум'я ацетилен-нітроген(І) оксид); 

повітря, очищене від домішок пропусканням через фільтр. 
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Реактиви: 

1. Бідистильована вода. 
2. Нітратна кислота, 0,2 % розчин. 
3. Стандартні розчини солей металів:  
а) Основні розчини: готують із Державних стандартних зразків 

розчинів металів (ДСОРМ) або відповідних спектрально-чистих 

металів та їх солей.  
б) Робочі розчини: готують з основних розчинів відповідним 

розведенням. Вміст металів у робочих розчинах – від 1 до 1000 мг/л     
(1 ÷ 1000 мкг/мл). 

У табл. 3.3 наведено параметри визначення деяких елементів 

методом ААС. 
Таблиця 3.3  

Визначення елементів методом ААС 

Еле- 
мент 

Довжина 
хвилі, нм 

Діапазон визначуваних концентрацій, мг/л 
 
Полум’яний 

варіант 
Горючий газ Газ- 

окисник 
Неполум’я-

ний 
варіант 

Аg 328,1 0,1 – 4,0 ацетилен повітря – 
As 193,7 – водень повітря + 

аргон 
0,002 –  
0,020 

Ва 553,6 1 – 20 ацетилен N2O – 
Ве 234,9 0,05 – 2,00 ацетилен N2O – 
Сd 228,8 0,05 – 2,00 ацетилен повітря – 
Со 240,7 0,5 – 10,0 ацетилен повітря – 
Сг 357,9 0,2 – 10,0 ацетилен повітря – 
Сu 324,7 0,2 – 10,0 ацетилен повітря – 
Fе 248,3 0,3 – 10,0 ацетилен повітря – 
Нg 253,7 – – – 0,0002 – 

0,020 

Мn 279,5 0,01 – 10,0 ацетилен повітря – 
Мо 313,3 0,5 – 20,0 ацетилен N2O – 
Ni 232,0 0,3 – 10,0 ацетилен повітря – 
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Рb 283,3 1,0 – 20,0 ацетилен повітря – 
Sе 196,0 – – – 0,002 –  

0,020 
V 318,4 1,0 – 100 ацетилен N2O – 
Zn 213,9 0,05 – 2,00 ацетилен повітря – 

 
Хід визначення 

Роботу на атомно-абсорбційному спектрофотометрі проводять 
відповідно до інструкції. 

Вимірюванням повинен передувати контроль правильності 

вибраних умов та стану приладу. Перед початком роботи перевіряють 

режим подачі газів, виділяють потрібну аналітичну спектральну лінію 

(встановлюють потрібну довжину хвилі за допомогою 

монохроматора), ширину щілини, робочий струм спектральної лампи, 

юстують її щодо оптичної осі спектрофотометра, перевіряють 

чутливість визначення та її відповідність значенням, наведеним у 

технічному описі та інструкції до експлуатації приладу. 
Для вимірювання величини атомного поглинання визначуваного 

елемента, 15-20 мл досліджуваної проби (або відповідного 

концентрату) поміщають у склянку, опускають в неї кінець капіляра 

від розпилювача і вимірюють, реєструючи (тричі) в робочому журналі 

показання спектрофотометра. Після кожного визначення промивають 

розпилювач атомізатора, пропускаючи через нього 0,2 % розчин 

нітратної кислоти та бідистильовану воду. 
Вміст елементів (мкг), що визначаються, знаходять за 

відповідними калібрувальними графіками. 
 

Побудова калібрувальних графіків 

З робочих стандартних розчинів елементів, що визначаються, 

готують 7 розчинів з вмістом елементу в зазначеному в табл. 3.3. 
діапазоні концентрацій. По 20 мл кожного розчину поміщають у 

склянки та проводять вимірювання величини атомного поглинання 

(абсорбційності), як при аналізі проби. Кожне вимірювання  
стандартних розчинів здійснюють не менше 3 разів і розраховують 
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середнє значення. Калібрувальні графіки будують у координатах: 
величина атомного поглинання – вміст елемента (мкг) у пробі. 

 
Розрахунки 

Концентрацію елемента (мг/л) розраховують за такою формулою: 

31

2

VV

VA
X




  , 

де А – вміст елемента, знайдений за калібрувальним графіком, мкг; 
V1 – об'єм проби, взятої для аналізу, мл;  
V2 – об'єм, до якого була сконцентрована проба, мл; 
V3 – об'єм аліквотної частини сконцентрованої проби, взятої для 

виміру абсорбції, мл. 
 
3.5.2. Визначення металів неполум'яним ААС методом 

 

Метод засновано на атомізації елементів в електротермічній 

графітовій трубчастій печі. 
Межа виявлення кадмію – 0,005 мкг/л, кобальту – 0,2 мкг/л, 

арґентуму – 0,01 мкг/л, плюмбуму – 0,1 мкг/л, стибію – 0,1 мкг/л. 
 

Апаратура 

1. Атомно-абсорбційний спектрофотометр. 
2. Спектральні лампи з порожнім катодом. 
3. Графітові печі. 

 
Хід визначення 

Роботу на атомно-абсорбційному спектрофотометрі проводять 

відповідно до інструкції. 
Дозатором відбирають 5-20 мкл досліджуваного розчину, вносять 

його в графітову піч, яку нагрівають за певною програмою в кілька 

стадій: висушування розчинника, озоління та атомізація. Визначення 

виконують відповідно до програми, встановленої (оптимізованої) для 

кожного елемента окремо, використовуючи при цьому такі аналітичні 
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спектральні лінії: для кадмію – 228,8 нм, кобальту – 240,7 нм, 

аргентуму – 328,1 нм, плюмбуму – 283 ,3 нм, стибію – 217,6 нм. 
Вміст елементів (мкг/л) знаходять за відповідними 

калібрувальними графіками. 
 

Побудова калібрувальних графіків 

Послідовним розведенням робочих стандартних розчинів 

готують шкали з вмістом: кадмію 2,5-5-10-20 мкг/л, кобальту 125-250-
500-1000 мкг/л, арґентуму 12,5-25-50-100 мкг/л, плюмбуму 50-100-
200-400 мкг/л, стибію 50-100-200-400 мкг/л.  

Отримані розчини (10 мкл) вносять в електротермічну графітову 

трубчасту піч атомізатора, нагрівають її за програмою в кілька стадій: 

висушування розчинника, озоления, і атомізують, реєструючи на цій 

стадії відповідне інтегральне значення атомного поглинання. 
Для кожного елемента будують калібрувальні графіки, 

відкладаючи по осі абсцис концентрації (C, мкг/л), a по осі ординат 

відповідні їм величини інтегрального атомного поглинання (QA). 
  

Розрахунки 

Концентрацію елементів у воді (мкг/л) з урахуванням їх 

концентрування (якщо таке проводили) розраховують за такою 

формулою: 

K

A
X   , 

де А – концентрація, знайдена за відповідним калібрувальним 

графіком, мкг/л; К – коефіцієнт концентрування (за відсутності 

концентрування К=1). 
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Контрольні питання 

 
1. Аналітичний ефект реакції. Умови виконання макро- і мікро-

аналізу. 
2. Принцип систематичного і дробного ходу аналізу. 
3. Сутність хроматографічного методу аналізу. 
4. Класифікація хроматографічних методів. 
5. Умови виявлення «металічних отрут» за допомогою паперової  

хроматографії. 
6. Види паперової хроматографії. 
7. Застосування хроматографічного методу. 
8. Сутність титриметричного методу аналізу.  
9. Класифікація титриметричних методів аналізу за типом реакції, 

яка лежить в їх основі. 
10. Які індикатори використовуються в титриметричному аналізі?   
11. Сутність спектрофотометричного методу. 
12. У чому полягає основний закон світлопоглинання (закон Бугера - 

Ламберта - Бера)? 
13. У чому сутність атомно-абсорбційної спектроскопії? 
14. Полум'яний та неполум'яний варіанти методу атомно-

абсорбційної спектроскопії. 
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4. Застосування, токсичність та визначення «металічних» отрут 

 

4.1. Сполуки барію 

 

Гідроксид барію (баритова вода Ba(OH)2 застосовується у 

скляному виробництві; BaCl2 – у шкіряній промисловості та 

сільському господарстві для знищення шкідників рослин. Описані 

випадки отруєння BaCO3, що міститься як домішка у BaSO4. Розчинні 

сполуки барію, що надійшли в організм через харчовий канал, 

всмоктуються в шлунку. Відкладається барій у кістках. Смерть від 

сполук барію настає внаслідок серцево-судинної недостатності. 
Проникненню в кров розчинних у воді сполук барію перешкоджають 

сульфати, що знаходяться у шлунку. 
 

Виявлення іонів барію 

 

1) Сульфатна кислота і розчинні сульфати утворюють з Ва2+ білий осад 

ВаSO4, не розчинний в кислотах. 
Ва2+ + SO4

2- = ВаSO4 
Невелику кількість осаду поміщують за допомогою скляної 

лопатки на предметне скло, додають 1 краплю концентрованої Н2SO4 і 
нагрівають. При охолодженні спостерігаються характерні кристали 

ВаSO4 у вигляді дрібних хрестиків і прямокутних пластинок. 
2) Реакція з КIO3 : 

До досліджуваного розчину солі барію додають 2 краплі 5 н НСl 

і 3-4 краплі КIO3. Утворюється білий кристалічний осад Ва(IO3)2. 
Ва2+ + 2IO3

- = Ва(IO3)2. 
Виявленню барію заважає іон стронцію. 
 

Кількісне визначення сполук барію проводять  

за допомогою хімічних та фізико-хімічних методів 

1. Гравіметричний метод (у вигляді осаду барій сульфату). 
2. Титриметричний метод (комплексонометричний метод). 
3. Атомно-абсорбційний метод.  
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4.2. Сполуки плюмбуму 

 
Оксид плюмбуму (PbO) застосовується для виготовлення фарб; 

PbCO3 – компонент свинцевих білил. Існують випадки побутових 

отруєнь плюмбумом при вживанні консервів, виготовлених у неякісно 
лудженому та емальованому посуді. Токсикологічне значення має 

тетраетилсвинець, який додається для поліпшення якості бензину 

(збільшення октанового числа). В основному сполуки плюмбуму 

надходять в організм по харчових ланцюгах, викликаючи порушення 

роботи центральної та периферичної нервової системи. Близько 90 % 
іонів плюмбуму, що надійшли в кров, зв'язуються  із еритроцитами. 

Сполуки плюмбуму виділяються із організму з калом. 
 

Виявлення іонів плюмбуму 

 

1) Реакція з дитизоном: до розчину, який містить іони плюмбуму,  
додають дитизон в хлороформі або ССl4. За наявності Рb2+  

Pb2+ + S

HN

N N

NH

2 + 2OH-

S

N

N N

NH

S

N

NN

HN
Pb + 2H2O

 
спостерігається (при pH 7,0÷10,0) поява пурпурно-червоного 

забарвлення шару органічного розчинника. 
Реакція має високу чутливість – 0,05 мкг/мл і застосовується для 

кількісного визначення плюмбуму фотометричним методом. 
2) Натрій сульфід з Рb2+ утворює осад чорного кольору РbS: 

Рb2+ + S2- = РbS 
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Осад не розчиняється в розведених сульфатній і хлоридній  
кислотах, але розчиняється в розведеній нітратній кислоті з 

виділенням оксидів нітрогену і елементарної сірки: 
3PbS + 8НNО3  = 3Pb(NO3)2 + 2NО + 3S + 4Н2O 

3) Сульфатна кислота і розчинні сульфати осаджують Рb2+ у вигляді 

білого осаду: 
Рb2+ + SO4

2- = PbSO4↓ 
Осад розчинний при нагріванні в розчинах їдких лугів: 

PbSO4 + 4NаОН = Nа2[Рb(ОН)4] + Na2SO4 
4) Калій хромат К2СrO4 або калій біхромат К2Сr2O7 утворюють 

малорозчинний плюмбум хромат жовтого кольору (ДР = 1,8·10-14): 
Рb2+ + CrO4

2- = PbCrO4 
Рb2+ + Cr2O7

2- + Н2O = 2PbCrO4 + 2H+ 
Осад легко розчиняється в розчинах їдких лугів: 

PbCrO4  + 4OН- = [Рb(OН)4]2- + CrO4
2- 

Осад PbCrO4 малорозчинний в розведеній НNO3 та амоніаку, а в 

оцтовій кислоті, ацетаті та тартраті амонію осад практично не 

розчиняється. 
5) Калій йодид КІ утворює з Рb2+ жовтий осад РI2: 

Рb2+ + 2I- = РbI2 
Отримавши осад, додають у пробірку кілька крапель води і 2 н 

розчин СН3СООН, нагрівають. При цьому осад розчиняється, але при 

зануренні пробірки в холодну воду РbI2 знову випадає у вигляді 

блискучих золотистих кристалів. 
6) Утворення калію-плюмбуму гексанітритокупрату К2Рb[Сu(NO2)6]: 

Рb2+ +  Cu2++ 6NO2
- + 2K+ = К2Рb[Сu(NO2)6] 

Одну краплю досліджуваного розчину поміщають на предметне 

скло і випарюють майже насухо. До залишку додають краплю KNO2, 
краплю 1 % розчину купрум ацетату і краплю 30 % оцтової кислоти. У 

присутності іонів плюмбуму виділяються характерні чорні кубічні 

кристали, які розглядають під мікроскопом. 
 

 



41 
 

Кількісне визначення сполук плюмбуму проводять  

за допомогою хімічних та фізико-хімічних методів 

1. Титриметричний метод (комплексонометричний, йодометричний 

методи). 
2. Фотоелектроколориметричний метод (із дитизоном).  
3. Атомно-абсорбційний метод. 

 

 

4.3. Сполуки бісмуту 

 

Отруєння Bi може наступити після прийому його сполук 

внутрішньо і при вдиханні пилу, що містить цей метал. Сполуки 
бісмуту застосовують для отримання сплавів з низькою температурою 

плавлення (Bi, Cd, Pb, Sn), кришталевого скла. Деякі сполуки Bi 
(бісмут гідроксонітрат, бісмут саліцилат та інші) застосовуються в 

медицині для приготування мазей; Bi входить до препарату для 

лікування сифілісу. Іони Bi тривалий час затримуються в організмі. 

Внаслідок накопичення Bi у нирках можливий їх некроз. 
 

Виявлення іонів бісмуту 

1) Реакція з тіосечовиною.  
При взаємодії іонів бісмуту з тіосечовиною можуть утворюватися 

різного складу тіосечовинні комплекси, що мають лимонно-жовте 

забарвлення. 

 
2) Реакція з оксином (8-оксихіноліном) заснована на переведенні іонів 

бісмуту в ацидокомплекс [BiI4]-, який при взаємодії з оксином у 

кислому середовищі утворює оранжево-червоний осад, що є іонним 

асоціатом (йодобісмутат оксину). 
Bi3+  +  4KI  →  [BiI4]-  +  4K+ 
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+

 [BiI4]-

 
 

Кількісне визначення сполук бісмуту проводять  

за допомогою хімічних та фізико-хімічних методів 

1. Титриметричний метод (комплексонометричний метод). 
2. Фотоелектроколориметричний метод (із тіосечовиною).  
3. Атомно-абсорбційний метод. 

 

 

4.4. Сполуки кадмію 

 

Кадмій застосовується для одержання легкоплавких сплавів. CdS 
використовуються для розпису на фарфорі; CdSO4 застосовується для 

виготовлення фарб. Пари металічного кадмію та CdO є токсичними. 

Всмоктування сполук кадмію відбувається через харчовий канал, а 

парів – через дихальні шляхи. Розчинні сполуки кадмію денатурують 

білки, які є у стінках харчового каналу. При отруєнні Cd відзначається 

кишкова кровотеча. Сполуки кадмію накопичуються в печінці та 

нирках.  
 

Виявлення іонів кадмію 

 

1) Реакція з натрій сульфідом  
До 1 мл досліджуваного розчину по краплям додають 2,5 М 

розчин NaOH до досягнення рН=5 (за універсальним індикатором) і 3-
4 краплі 5 %-го свіжоприготовленого розчину Na2S. 

Cd2+ + S2 - = CdS↓ 
Утворення жовтого осаду свідчить про наявність іонів кадмію у 

водній фазі. 
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2) Реакція з індольним алкалоїдом бруцином і калій бромідом  

 
Бруцин 

На предметне скло наносять 2-3 краплі досліджуваного розчину і 

випарюють досуха. На сухий залишок наносять краплю насиченого 

розчину бруцину в 1 н розчині сульфатної кислоти і краплю 5 %-го 

розчину калій броміду. При наявності іонів кадмію утворюються 

безбарвні призматичні кристали, зібрані у вигляді сфероїдів. 
 

Кількісне визначення сполук кадмію проводять  

за допомогою хімічних та фізико-хімічних методів 

1. Титриметричний метод (комплексонометричний метод). 
2. Атомно-абсорбційний метод. 

 
 

4.5. Сполуки мангану 

 

Сполуки мангану застосовують у техніці та медицині.  
Сполуки мангану впливають на центральну нервову систему, 

викликаючи у ній органічні зміни; вражають нирки, легені, органи 

кровообігу. Прийом внутрішньо концентрованих розчинів сполук 

мангану є причиною перфорації шлунка, набряку голосових зв'язок. 

Сполуки мангану накопичуються у печінці.  
 

Виявлення іонів мангану(ІІ) 

 

Характерною і специфічною є реакція окислення Мn2+ до МnО4
-. 

Кращими окислювачами є КIO3 і (NH4)2S2O3. 
2Mn(NO3)2 + 5KIO4 + 3H2O = 2HMnO4 + 5KIO3 + 4HNO3 
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5(NH4)2S2O8 + 2Mn(NO3)2 + 8H2O = 
=2HMnO4 + 5(NH4)2SO4 + 5H2SO4 + 4HNO3 

Поява блідо-рожевого забарвлення при окисленні іонів Мn2+ 
свідчить про наявність в пробі мангану. 

 

Кількісне визначення сполук мангану проводять  

за допомогою фізико-хімічних методів 

1. Фотоелектроколориметричний метод (із калій перйодатом).  
2. Атомно-абсорбційний метод. 

 

 

4.6. Сполуки купруму 

 

Сполуки купруму використовують для приготування фарб, у 

керамічній промисловості, у сільському господарстві, в медицині 

(CuSO4 як в'яжучий та припікаючий засіб). Посуд із Cu може бути 

причиною отруєння. При надходженні сполук Cu у шлунок 

порушується його функція та з'являється пронос. Сполуки Cu 
викликають ураження печінки та нирок. 

 
Виявлення іонів купруму 

 

1) Реакція з  плюмбум диетилдитіокарбамінатом: 

 
До 1 мл досліджуваного розчину з рН 3,0, який містить іони 

купруму, додають 0,5 мл (ДДТК)2Рb в хлороформі. Після 

перемішування утворюється (ДДТК)2Cu і хлороформний шар 

забарвлюється в жовто-коричневий колір. Чутливість реакції 

0,5 мкг/мл. 
2) Реакція з амоній тетрароданомеркуріатом: 
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До 1 мл досліджуваного розчину додають 0,2 г цинк сульфату і 

кілька крапель розчину амонй тетрароданомеркуріату, у присутності 

купруму утворюється осад, забарвлений в рожевий колір. Чутливість 
реакції – 0,1 мкг/мл. 

2(NH4)2[Hg(SCN)4] + CuCl2 + ZnSO4 = 
= 2NH4Cl + CuZn[Hg(SCN)4]2 + (NH4)2SO4 

3) Реакція з K4[Fe(CN)6] і CdCl2: 
До 1 мл досліджуваного розчину додають 10 крапель 2 % розчину 

CdCl2 і 1-2 краплі 5 % розчину K4[Fe(CN)6] – в присутності купруму 

забарвлюється у ліловий колір. Чутливість реакції 0,1 мкг/мл. 
CdCl2 + CuCl2 + K4[Fe(CN)6] = CuCd[Fe(CN)6]↓ + 4КС1 

 
Кількісне визначення сполук купруму проводять  

за допомогою хімічних та фізико-хімічних методів 

1. Титриметричний метод (комплексонометричний метод). 
2. Фотоелектроколориметричний метод (із плюмбум 

диетилдитіокарбамінатом).   
3. Атомно-абсорбційний метод. 

 

 

4.7. Сполуки арсену 
 

Сполуки As виявляють сильну токсичну дію на організм людей 

та тварин. Арсен(ІІІ) оксид As2O3 застосовується в медицині, 

сільському господарстві, скляній та шкіряній промисловості. Арсеніти 

AsO2
- і арсенати AsO4

3- застосовуються як отрутохімікати. 
Дуже токсичними є бойові отруйні речовини люізит та адамсит. 
Люізит (хлорвінілдихлорарсин ClCH=CHAsCl2)  

 
темно-коричнева отруйна рідина з різким дратівливим запахом, що 

нагадує запах герані, бойова отруйна речовина шкірно-наривної дії. 
Адамсит (дифеніламінохлорарсин HN(C6H4)2AsCl)  
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бойова отруйна речовина, що подразнює верхні дихальні шляхи. 

Невелика кількість As міститься у тканинах організму як 

складова їх частина. Водорозчинні сполуки As всмоктуються із 

харчового каналу; пил, що містить As, потрапляє в організм через 

дихальні шляхи. Під впливом сполук арсену настає параліч капілярів; 

вони також мають некротизуючу дію (що використовується в 

стоматологічній практиці – As2O3. As кумулюється в організмі. 
При гострому отруєнні сполуки As накопичуються у печінці, 

нирках, а при хронічних – у кістках, нігтях, волоссі. Виділення As із 

організму відбувається повільно. У трупному матеріалі Арсен може 

бути виявлений і через десятки років. 
 

Виявлення іонів арсену 

 

1) Реакція Марша ‒ специфічна реакція для визначення  
As(ІІІ) та As(V). Реакція Марша є найбільш доказовою із усіх 

реакцій, рекомендованих для визначення арсену у різноманітних 

об’єктах. Вона не тільки дозволяє визначати малі кількості арсену, але 

і відрізнити його від стибію. 
Zn  +  H2SO4  =  ZnSO4  +  2H 

AsO2
-  +  7H  =  AsH3  +   2H2O 

AsO3
3-  +  9H  =  AsH3  +   3H2O 

AsO4
3-  +  11H  =  AsH3  +   4H2O 
2AsH3  =  2As  +  3H2 

Арсен, який утворюється при термічному розкладанні арсину, 

відкладається на стінках відновної трубки апарата Марша у вигляді 

нальоту «арсенового дзеркала», який має бурувато-сіре забарвлення з 

металевим блиском. Реакція Марша виконується у апараті Марша               
(рис. 4.1). 
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Кількісне визначення сполук арсену проводять  

за допомогою хімічних та фізико-хімічних методів 

1. Титриметричний метод (аргентометричний метод) 
2. Колориметричний метод (візуальний). Проба Зангер - Блека. 
3. Атомно-абсорбційний метод. 

 

 
Рис. 4.1. Апарат Марша 

1 – колба з цинком (цинк оброблено CuSO4 для прискорення реакції);  
2 – краплинна лійка з H2SO4, в яку після витиснення повітря з апарату 

Марша, додають мінералізат та розчин станум(ІІ) хлориду;                               
3 – відвідна хлоркальцієва трубка; 4 – відновна трубка  

 
 

4.8. Сполуки талію 

 

Оксид талію(ІІІ) застосовується для отримання штучного 

дорогоцінного каміння; галогеніди талію застосовуються для 

виготовлення люмінофорів; сульфат талію входить до складу суміші 

для знищення гризунів. При отруєнні сполуками талію уражається 

центральна нервова система, нирки, випадає волосся, настає блювання, 

біль у суглобах. По токсичності талій нагадує дію As та Pb. Талій 

кумулюється в організмі. 
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Виявлення іонів талію(ІІІ) 

 

1) Для виявлення талію(ІІІ) використовують екстракцію хлоридного 

комплексу талію з діамантовим (малахітовим) зеленим. Для цього до 

мінералізату додають концентровану сульфатну кислоту, розчин 

NaNO2, діамантовий зелений, толуол і  безводний сульфат натрію. 

Суміш струшують. За наявності талію шар толуолу забарвлюється в 

блакитний колір. 

NN

+

Cl-TlCl3 +

 
 

NN

+

[TlCl4]-

 
 

Кількісне визначення сполук талію проводять 

за допомогою фізико-хімічних методів 

1. Фотоелектроколориметричний метод (із дитизоном). 
2. Атомно-абсорбційний метод. 

 

4.9. Сполуки хрому 

 

Сполуки хрому застосовуються в шкіряній, текстильній 

промисловості, для виготовлення фарб. Дихромати більш отруйні, ніж 

хромати, а Cr(VI) отруйніший, ніж Cr(III). Під впливом Cr(VI) може 

настати гемоліз, опіки слизових. Сполуки Cr(VI) мають канцерогенну 
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та мутагенну дію. Cr(VI) накопичується у печінці, нирках, 

ендокринних залозах.  
 

Виявлення іонів хрому(VI) 

 

Якісне виявлення хрому засноване на окисленні Сr3+ амоній  

персульфатом до Сr(VI) і виявленні останнього реакціями з 1,5-
дифенілкарбазидом і утворення надхромової кислоти Н2СrO6. 
1) Реакція з 1,5-дифенілкарбазидом (ДФК): 

До 1 мл аналізуємого розчину Сr(VI) додають 1-2 краплі Н2SO4 
(1:1) і 5-6 крапель 0,5 % розчину ДФК в ацетоні, перемішують. Розчин 

забарвлюється в малиново-бузковий колір: 
2CrO4

2- + 3H2(RH) + 8H+ = [CrIIIR2]+ + Сr3+ + RH + 8H2O. 

H2(RH): O

N
H

N
H

N
H

N
H

 

1,5–

дифенілкарбазид 

RH: O

N

N
H

N
H

N

 

1,5–

дифенілкарбазон 

2) Утворення надхромової кислоти Н2СrO6 : 
При дії H2O2 на підкислений розчин хромату або біхромату 

утворюється надхромова кислота, внаслідок чого розчин 

забарвлюється в інтенсивно синій колір: 
Cr2O7

2- + 4H2O2 + 2H+  =  2Н2СrO6 + 3H2O. 
У водному розчині надхромова кислота дуже не стійка. Вона 

розкладається з утворенням Сr3+, і синє забарвлення швидко 

переходить в зелене. Якщо, проте, до розчину додати амілового спирту 
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або діетилового етеру, то надхромова кислота переходить при 

збовтуванні в шар цих розчинників, що сильно підвищує її стійкість. 
 

Кількісне визначення сполук хрому проводять  

за допомогою фізико-хімічних методів 

1. Фотоелектроколориметричний метод (із дифенілкарбазидом). 
2. Атомно-абсорбційний метод. 

 

4.10. Сполуки меркурію 

 

Меркурій (Ртуть) рідкий метал, що випаровується при 

температурі 0 ⁰С; температура кипіння 357 ⁰С. Ртуть застосовується у 

різних приладах (термометри, манометри, ареометри), ртутних та 

кварцових лампах. Ртуть утворює сполуки з більшістю металів, 

утворюючи сплави, які називаються амальгамами.  
Сполуки ртуті токсичніші, ніж металічна ртуть. Вони  

застосовуються у промисловості, у сільському господарстві в якості 

меркурійвмісних пестицидів та для протруювання насіння зернових.  
Пари Hg поширюються у повітрі і проникають у пористі тіла, 

папір, дерево, тканину, штукатурку. Органолептично присутність 

ртуті у повітрі не виявляється. 
В організм Hg проникає переважно через органи дихання. 

Виділяється Hg із сечею, калом, потом, слиною і молоком жінки, що 

годує дитину. 
Ртуть відноситься до групи тіолових отрут. Потрапляючи в 

організм, зокрема, в кров ртуть утворює сполуки з білками. Ртуть 

блокує сульфгідрильні групи білкових сполук і порушує білковий 

обмін та перебіг ферментативних процесів. Усе це призводить до 

глибоких порушень функцій центральної нервової системи.  
При гострій інтоксикації ртуттю з'являється слабкість, біль у 

голові, нудота, блювання, відчуття металічного смаку в роті, 

слинотеча, біль у животі. Змінюються слизові оболонки рота, 

шлунково-кишкового тракту, нирок.  
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При хронічній інтоксикації розвивається так звана «ртутна 

неврастенія»: порушення сну, зниження пам'яті, головний біль, тремор 

пальців витягнутих рук. Підвищується збудливість вегетативної 

нервової системи (тахікардія, артеріальна гіпертензія, підвищена 

пітливість), порушується функція ендокринних залоз, шлунково-
кишкового тракту та печінки. 

 

Виявлення іонів меркурію(ІІ) 

 

1) Методом, що дає можливість проводити якісне виявлення меркурію 

і кількісне визначення у вигляді йодиду меркурію, є колориметричний 

метод. Метод є специфічним і чутливим, дозволяє визначати 0,5 мкг 

Нg2+. В основу методу покладено такі реакції: 
Нg2+ +2I- = HgI2↓ 

HgI2 +2KI = K2HgI4 

2CuSO4 + 4KI = 2CuI2 + 2K2SO4 
2CuI2 = 2CuI + I2 

K2HgI4 + 2CuI = Cu2[HgI4] ↓ + 2KI 
I2 + Na2SO3 +H2O = 2HI + Na2SO4 

K2HgI4 + 2CuSO4 + 2KI + Na2SO4 + H2O = 
= Cu2[HgI4] ↓ + 2K2SO4 +2HI + Na2SO4 

Під час взаємодії іонів меркурію(ІІ) з суспензією йодиду 

купруму(І) з’являється червоний або цегляно-червоний осад  

Cu2[HgI4]. 
 

Кількісне визначення сполук меркурію проводять  

за допомогою фізико-хімічних методів 

1. Колориметричний метод (візуальний). 
2. Фотоелектроколориметричний метод (із дитизоном). 
3. Атомно-абсорбційний метод. 
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4.11. Сполуки цинку 

 

Цинк входить до складу великої кількості сплавів; його 

застосовують для покриття заліза з метою захисту від корозії, для 

виготовлення цинкового посуду; ZnO застосовують у медицині як 

в'яжучий засіб. У промисловості ZnO застосовують для приготування 

фарб (цинкових білил); ZnCl2 застосовують для виготовлення 

пергаментного паперу; ZnCl2 входить до складу рідини для паяння.  
Цинк фосфід Zn3P2 є дуже токсичним, його застосовують для 

боротьби з гризунами. 
Zn та його сполуки можуть надходити в організм через харчовий 

канал, а також через органи дихання. 
Після надходження Zn в організм у вигляді пилу і пари 

утворюються його сполуки з білками, що викликають напади 

лихоманки, ознобу, з'являється нудота і блювання (так звана 

лихоманка ливарників). 
Описані випадки отруєння їжею, яку готували та зберігали в 

оцинкованому посуді.  
При отруєнні сполуками цинку вони накопичуються в печінці та 

підшлунковій залозі. 
 

Виявлення іонів цинку 

 

1) Реакція з гексаціаноферратом(ІІ) калію К4[Fe(CN)6]: 
У пробірку поміщають 2-3 краплі розчину солі цинку, додають 

3 краплі розчину К4[Fe(CN)6] і нагрівають суміш до кипіння. При 

цьому утворюється білий осад, який розчинний у лугах: 
3Zn2+ + 2К++ 2[Fe(CN)6]4- = К2Zn3[Fe(CN)6]2. 

2) Реакція з тетророданомеркуріатом амонію: 
На предметне скло наносять краплю розчину солі цинку, 

підкисляють СН3СООН, нагрівають та додають краплю розчину 

(NH4)2[Hg(SCN)4]. Спостерігають утворення клиноподібних кристалів 

Zn[Hg(SCN)4] під мікроскопом. 
Zn2+ + [Hg(SCN)4]2- = Zn[Hg(SCN)4] 
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3) Дитизон в хлороформі (СНС13) або тетрахлорметані (СС14) утворює 

з Zn2+ внутрішньокомплексну сіль, забарвлену в малиново-червоний 

колір: У пробірку поміщають декілька крапель розчину солі Zn2+, туди 

ж додають 2-3 краплі 0,01 % розчину дитизону в хлороформі. 

Органічний шар забарвлюється в червоний колір. 

Zn2+ + S

HN

N N

NH

2 + 2OH-

S

N

N N

NH

S

N

NN

HN
Zn + 2H2O

 
 

Кількісне визначення сполук арґентуму проводять  

за допомогою хімічних і фізико-хімічних методів 

1. Титриметричний метод (комплексонометричний метод). 
2. Атомно-абсорбційний метод. 

 

 

4.12. Сполуки стибію 

 

Сполуки Sb(III) більш токсичні, ніж сполуки Sb(V).  
Sb2S5 застосовується у піротехніці, у виробництві сірників, для 

вулканізації каучуку. SbCl3 застосовують для захисту металів від 

корозії (для вороніння зброї). Sb входить до складу багатьох сплавів, 

скла, фарб.  
У медицині органічні сполуки Sb використовуються як 

хіміотерапевтичні препарати. Токсичність неорганічних сполук Sb 

менша, ніж органічних.  
Дуже токсичним є стибій гідрид SbН3, при вдиханні якого 

відзначається порушення функції центральної нервової системи, 

гемоліз. Дія сполук Sb на організм подібна до дії сполук As. Сполуки 



54 
 

Sb, що надійшли в кров, діють як «капілярні отрути». При отруєнні 

сполуками Sb спостерігається крововилив у легенях та у харчовому 

каналі. Сполуки Sb виділяються з організму через нирки. Тому при 

отруєнні сполуками Sb розвивається нефрит. 
 

Виявлення іонів стибію(V) 

 

1) Виявлення та фотоелектроколориметричне визначення стибію(V) 

засноване на специфічній і чутливій реакції з малахітовим зеленим 

(або діамантовим зеленим): 

NN

+

Cl-SbCl5 +

 

NN

+

[SbCl6]-

 
 

Кількісне визначення сполук стибію проводять  

за допомогою фізико-хімічних методів 

1. Фотоелектроколориметричний метод (із малахітовим або 

діамантовим зеленим). 
2. Атомно-абсорбційний метод. 
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4.13. Сполуки арґентуму 

 

Токсичним є арґентум нітрат, який використовують у медицині 

як дезінфікуючий, в'яжучий і припікаючий засіб. Також AgNO3 
широко застосовується і як реактив у хімічних лабораторіях. AgNO3 
діє на шкіру та слизові оболонки, внаслідок чого виникають опіки. При 

надходженні в організм через дихальні шляхи пилу, що містить Ag, 

уражаються капіляри. Хронічне отруєння сполуками Ag є причиною 

захворювання – аргірії (відкладення Ag у тканинах), при якому шкіра 

набуває сіро-зеленого або коричневого забарвлення. 
 

Виявлення іонів арґентуму 

 

1) Для виявлення та визначення іонів арґентуму використовується 

реакція утворення дитизонату арґентуму: 

S

NH

NN

N

AgAg+ + S

HN

N N

NH

+ H+

 
До розчину арґентуму(І) додають хлороформ і дитизон. При 

струшуванні з’являється золотисто-жовте забарвлення. При 

струшуванні хлороформного шару з розчином НС1 золотисте 

забарвлення перетворюється на зелене, виділяється хлорид арґентуму 

і комплекс руйнується: 
Ag+ + Cl- = AgCl↓ 

 

Кількісне визначення сполук арґентуму проводять  

за допомогою хімічних і фізико-хімічних методів 

1. Титриметричний метод (роданометричний метод). 
2. Фотоелектроколориметричний метод (із дитизоном). 
3. Атомно-абсорбційний метод. 
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Контрольні питання 

 

1. Застосування, токсичність, виявлення та визначення сполук барію 

та плюмбуму. 
2. Застосування, токсичність, виявлення та визначення сполук 

бісмуту та кадмію. 
3. Застосування, токсичність, виявлення та визначення сполук 

мангану та купруму. 
4. Застосування, токсичність, виявлення та визначення сполук арсену 

та талію. 
5. Застосування, токсичність, виявлення та визначення сполук хрому 

та меркурію. 
6. Застосування, токсичність, виявлення та визначення сполук цинку, 

стибію та арґентуму. 
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