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OBJĘTOŚCI I ŚCIŚLIWOŚCI MOLOWE SOLI METALI W 
ROZPUSZCZALNIKACH NIEWODNYCH. 

 
 
1. Wstęp i cele badawcze 

 
Właściwości termodynamiczne roztworów elektrolitów stanowią bazę odniesienia przy 

wszelkich próbach ich teoretycznego modelowania oraz przy interpretacji wyników 

bezpośrednich metod eksperymentalnych, dotyczących opisu molekularnego. Powiązanie 

właściwości termodynamicznych ze strukturą roztworów jest obecnie podstawowym 

kierunkiem badań chemii fizycznej roztworów. W miarę rozwoju technik badawczych 

powstają nowe doskonalsze instrumenty umoŜliwiające badanie z coraz to większą 

dokładnością i precyzją takich podstawowych wielkości jak gęstość czy szybkość dźwięku w 

roztworach. UmoŜliwia to wyciąganie bardziej poprawnych niŜ dotychczas wniosków dla 

wielu waŜnych układów, ale jednocześnie pociąga za sobą konieczność weryfikacji wielu do 

tej pory opublikowanych danych, dotyczących nawet najprostszych elektrolitów w 

roztworach wodnych. Dokładne dane dotyczące gęstości, rozszerzalności i ściśliwości 

roztworów elektrolitów w wodzie i rozpuszczalnikach niewodnych są źródłem istotnych i 

wiarygodnych informacji o strukturze roztworów, sposobie i stopniu solwatacji jonów oraz 

oddziaływaniach międzyjonowych. 

 Przedstawiony do oceny cykl publikacji, dotyczący w głównej mierze pomiarów 

gęstości i prędkości rozchodzenia się dźwięku w roztworach elektrolitów, jest wynikiem 

kontynuacji badań nad właściwościami roztworów soli w dimetylosulfotlenku, rozpoczętych 

przez ze mnie podczas realizacji pracy doktorskiej. Znakomita większość opublikowanych 

przez innych autorów prac dotyczących roztworów elektrolitów ogranicza się do  pomiarów 

poświęconych właściwościom roztworów soli typu 1:1, głównie soli metali alkalicznych i 

soli tetraalkiloamoniowych w roztworach wodnych. Nieliczne tylko prace poświęcone są  

kompleksowaniu i  solwatacji jonów metali o wyŜszych liczbach ładunkowych. Są to 

głównie prace pracowników Katedry Chemii Fizycznej Politechniki Gdańskiej, 

zapoczątkowane przez prof. dr hab. Wacława Grzybkowskiego.  

W ramach przeprowadzonych badań brałam udział w systematycznych 

doświadczeniach, których celem było uzyskanie pełnej charakterystyki termodynamicznej P-

V-T kationów metali przejściowych szeregu 3d, wybranych kationów metali grup głównych 

oraz kationów trójwartościowych metali ziem rzadkich w rozpuszczalnikach o 

zróŜnicowanych właściwościach donorowych i budowie molekularnej.  
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Przeprowadzone badania w pierwszym rzędzie miały znaczenie poznawcze. Uzyskane 

wyniki to informacje dotyczące oddziaływań jonów metali z cząsteczkami rozpuszczalnika, 

obrazujące wpływ natury, to jest rozmiarów oraz ładunku jonu, na standardowe objętości 

molowe oraz na odpowiednie pochodne, ciśnieniowe oraz temperaturowe, to jest 

standardowe ściśliwości molowe i rozszerzalności cieplne. 

 Zebrany materiał doświadczalny umoŜliwił równieŜ sprawdzenie poprawności metod i 

załoŜeń mających na celu rozdział wartości granicznych na udziały jonowe. 

Wśród innych postawionych przeze mnie celów badawczych było wykrycie i 

zidentyfikowanie związków pomiędzy zmiennością pozornych objętości i ściśliwości 

molowych halogenków metali a ich stanami koordynacyjnymi w roztworach niewodnych, a 

takŜe wykazanie tego, Ŝe tak proste pomiary, jakimi są pomiary gęstości roztworów, mogą 

być wykorzystane do badania procesów, jakie w nich zachodzą i opisu poszczególnych 

licznych indywiduów chemicznych.  

 

2. Podstawy teoretyczne 

 

2.1 Pozorna objętość molowa 

 

Zgodnie z prawami termodynamiki objętość, jako parametr stanu moŜna powiązać z 

energią swobodną Gibbsa poprzez równanie: 
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które w odniesieniu do potencjału chemicznego substancji rozpuszczonej przyjmuje postać:  
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gdzie V to cząstkowa objętość molowa substancji rozpuszczonej. 

Z kolei standardowa cząstkowa objętość molowa zdefiniowana jest jako graniczna 

wartość pozornej objętości molowej dla roztworu nieskończenie rozcieńczonego:  

ΦΦ VlimVV
0c

0

→
== . 

Biorąc pod uwagę fakt, Ŝe w roztworach nieskończenie rozcieńczonych moŜna pominąć 

efekty wynikające z oddziaływań międzyjonowych graniczna wartość pozornej objętości 

molowej elektrolitu jest uŜytecznym źródłem informacji o specyfice oddziaływań, zarówno 
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jon – rozpuszczalnik jak i rozpuszczalnik – rozpuszczalnik. Cząstkową objętość molową 

uzyskuje się poprzez ekstrapolację zaleŜności pozornej objętości molowej od stęŜenia. 

Pozorna objętość molowa jest zdefiniowana jako róŜnica między objętością roztworu i 

rozpuszczalnika w przeliczeniu na jeden mol substancji rozpuszczonej:  

2

0
11

n

VnV
V

−
=Φ , 

gdzie n1 i n2 to liczba moli odpowiednio rozpuszczalnika i substancji rozpuszczonej, V 

odpowiada objętości roztworu, a 0
1V  to objętość molowa rozpuszczalnika. W praktyce 

pozorną objętość molową szacuje się na podstawie precyzyjnych pomiarów gęstości 

roztworów o określonym składzie. Wykorzystuje się do tego prostą zaleŜność:  
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gdzie M2 to masa molowa substancji rozpuszczonej, d i d0 to odpowiednio gęstości roztworu i 

rozpuszczalnika a c to stęŜenie molowe roztworu. 

Pozorna objętość molowa nieskończenie rozcieńczonych roztworów elektrolitów jest 

wielkością addytywną, składającą się z niezaleŜnych udziałów jonowych, co w uproszczony 

sposób moŜna przedstawić jako: 

)()( 000 −++= ΦΦΦ VVV . 

KaŜdy z udziałów jonowych oVΦ  elektrolitu w roztworach niewodnych  moŜna z kolei 

przedstawić jako sumę trzech składowych [1]: 

)()()()( int
0 jonVjonVjonVjonV strelr ++=Φ , 

gdzie Vintr(jon) to objętość własna jonu, Vel(jon) to zmiana objętości roztworu związana ze 

zjawiskiem elektrostrykcji (zmniejszenie objętości roztworu w wyniku przyciągania 

elektrostatycznego pomiędzy jonem a solwatującymi go cząsteczkami rozpuszczalnika), a 

Vstr(jon) odzwierciedla wszystkie zmiany objętości w strukturze otaczającego jon 

rozpuszczalnika.  

Według Marcus’a i współpracowników o wartości standardowej cząstkowej objętości 

jonu decyduje w pierwszym rzędzie objętość własna jonu [2]. W przypadku duŜych jonów 

istotna jest ich polaryzowalność. NajwaŜniejszymi właściwościami rozpuszczalnika 

determinującymi )jon(V 0
Φ  są objętość molowa, polaryzowalność, ściśliwość a takŜe 

zdolność do autoasocjacji. Znacznie mniejsze znaczenie mają właściwości rozpuszczalnika 
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związane z oddziaływaniem jon-dipol, czyli moment dipolowy, przenikalność elektryczna 

czy właściwości donorowe. 

 

2.2 Pozorna ściśliwość molowa 

 

Wpływ ciśnienia na objętość cieczy i substancji stałych moŜna opisać za pomocą 

izotermicznego lub adiabatycznego współczynnika ściśliwości: 
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Izotermiczny współczynnik ściśliwości moŜe być obliczony na podstawie 

adiabatycznego współczynnika ściśliwości za pomocą równania: 

p

2
V

ST
C

VT ⋅⋅
+=
α

κκ , 

gdzie Vα  to współczynnik rozszerzalności objętościowej a Cp to molowa pojemność cieplna 

w warunkach izochorycznych. 

Ze względu na metodę pomiaru szybkości dźwięku w roztworach, w praktyce wyznacza się 

adiabatyczny współczynnik ściśliwości. Znajduje się go w oparciu o równanie Laplace’a, 

stanowiącego doskonałe powiązanie między termodynamiką i akustyką: 

du

1
2S =κ , 

gdzie u oznacza prędkość rozchodzenia się fal dźwiękowych w cieczach. 

W przypadku roztworów elektrolitów, znacznie częściej niŜ zmiany prędkości dźwięku czy 

współczynnika ściśliwości adiabatycznej, analizuje się stęŜeniowe i temperaturowe 

zaleŜności pozornej ściśliwości molowej, zdefiniowanej jako:  
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i w praktyce znajdowanej z zaleŜności:  
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Pozorne ściśliwości molowe zmieniają się ze wzrastającym stęŜeniem a ich wartości 

graniczne: S
c

S KlimK
0

0

→
= , równe standardowym cząstkowym ściśliwościom molowym, moŜna 

potraktować jako sumę udziałów pochodzących od poszczególnych jonów. 
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3. Wyznaczenie wartości granicznej pozornej objętości i ściśliwości molowej elektrolitu 

 

W opracowaniu pomiarów wolumetrycznych i akustycznych niezmiernie istotnym 

elementem jest prawidłowe wyznaczenie wartości granicznej pozornej objętości i ściśliwości 

molowej elektrolitu. W przypadku niewodnych roztworów rozcieńczonych wykorzystuje się 

do tego tradycyjne empiryczne równanie Massona, zakładające liniową zaleŜność pozornej 

objętości lub ściśliwości molowej od pierwiastka kwadratowego ze stęŜenia [3]: 

cSVV V
0 ⋅+= ΦΦ  lub  cbKK K

0
SS ⋅+= , 

gdzie SV  oraz bK  to stałe empiryczne zaleŜne od rodzaju elektrolitu oraz od właściwości 

rozpuszczalnika. W zakresie wyŜszych stęŜeń (do 1,0 M) do wyznaczania granicznej 

wartości pozornej objętości lub ściśliwości molowej stosuje się półempiryczne podejście 

Redlicha - Rosenfeld – Meyera (RRM) [4] 

cBcSVV V
DH

V
0 ⋅+⋅+= ΦΦ  lub  cBcSKK K

DH
K

0
SS ⋅+⋅+= , 

 gdzie DH
VS   i DH

KS  to teoretyczne nachylenia wynikające z granicznego równania Debye’a – 

Hőckel’a, określające wpływ siły jonowej elektrolitu na pozorną objętość czy ściśliwość 

molową, a BV i BK to stałe empiryczne. Niestety, brak bądź zła jakość doświadczalnych 

danych pochodnych ciśnieniowych stałej dielektrycznej rozpuszczalnika w róŜnych 

temperaturach w wielu wypadkach uniemoŜliwia zastosowanie równania RRM do 

wyznaczenia granicznej wartości pozornej objętości czy ściśliwości molowej elektrolitu. W 

szczególności odnosi się to do pozornych ściśliwości molowych, dla których obliczenie 

teoretycznego nachylenia wymaga znajomości pierwszej i drugiej pochodnej ciśnieniowej 

stałej dielektrycznej rozpuszczalnika. NaleŜy sobie teŜ zdawać sprawę, Ŝe teoretyczne 

równanie, oparte na granicznym równaniu  Debye’a – Hőckel’a moŜe być zastosowane tylko 

w przypadku elektrolitów, które nie ulegają asocjacji, czyli głównie elektrolitów typu 1:1. W 

przeciwnym razie zaleŜność pozornej objętości czy ściśliwości molowej od stęŜenia przestaje 

być zaleŜnością prostoliniową. 

W publikacji poświęconej roztworom elektrolitów typu 1:1 w dimetylosulfotlenku [5] 

dokonałam porównania wartości granicznych pozornych objętości molowych wyznaczonych 

za pomocą równań Massona i Redlicha - Rosenfeld – Meyera. W obliczeniach wykonanych 

za pomocą równania RRM uŜyłam wartości ciśnieniowej pochodnej stałej dielektrycznej i 

ściśliwości DMSO, opublikowanych stosunkowo niedawno przez Marcusa [6]. Otrzymane 

wyniki, przedstawione w tabeli 1, jednoznacznie pokazują, Ŝe w przypadku elektrolitów typu 

1:1 wartości granicznych pozornych objętości molowych otrzymane za pomocą równania 
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Massona nie róŜnią się znacznie od wartości 0VΦ  uzyskanych przy uŜyciu równania Redlicha - 

Rosenfeld – Meyera. 

 

Tabela 1. Graniczne pozorne objętości molowe  Ph4PBr, NaBPh4, 

NaBr i NaClO4 w DMSO w temperaturze 250C. 

0610 ΦV /m3.mol-1 

elektrolit Równanie 
Massona 

Równanie 

RRM 

 

Równanie 
RRM  

(Marcus i 
Heftera) 

Równanie 
RRM 

(Lankfordb) 

Ph4PBr 

NaBPh4 

NaBr 

NaClO4 

303,68 

291,31 

20,31 

46,67 

304,00 

290,93 

20,45 

46,67 

303,57 

290,52 

19,94 

45,91 

303,15 

290,01 

19,43 

45,40 

a- Ref. [7], b- Ref. [8] 

 

Przeprowadzone obliczenia za pomocą równania RRM, opartego na róŜnych wartościach 

teoretycznych nachyleń DH
VS  (opublikowanych przez Lankforda i Crissa [8] oraz Marcusa i 

Heftera [7] dowodzą dodatkowo, Ŝe róŜnice w uzyskanych wartościach granicznych 

pozornych objętości molowych są porównywalne z róŜnicami uzyskanymi w oparciu o 

równanie Massona. Otrzymane przez ze mnie wnioski są spójne z rezultatami podobnych 

pomiarów przeprowadzonych przez Chena i współpracowników w formamidzie [9]. 

Analiza danych uzyskanych z pomiarów denzytometrycznych roztworów elektrolitów 

typu 3:1 w N,N-dimetyloformamidzie i w metanolu pokazuje, Ŝe równanie RRM nie nadaje 

się do wyznaczania granicznych pozornych objętości molowych w przypadku soli jonów 

metali o wyŜszej wartościowości, w których moŜna spodziewać się częściowej asocjacji [10, 

11]. W przypadku metanolu wykresy zaleŜności )c(f)cSV( /DH
V =−Φ

21  są wyraźnie 

nieliniowe, zaś w przypadku DMF wartości granicznych pozornych objętości molowych 

wyznaczone w oparciu o równanie RRM róŜnią się dosyć istotnie od wartości granicznych 

pozornych objętości molowych wyznaczonych w oparciu o empiryczne równanie Massona. 

RóŜnice te przekraczają błąd pomiarowy i potwierdzają, Ŝe wyniki uzyskane za pomocą tych 

dwóch równań są spójne jedynie dla elektrolitów typu 1:1.  
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Tak więc, na dzień dzisiejszy, stosowanie empirycznego równania Massona do 

wyznaczania granicznej pozornej objętości molowej elektrolitu jest podejściem poprawnym i 

naleŜy dodać, Ŝe najczęściej wykorzystywanym przez badaczy. 

 

4. Podział granicznych pozornych objętości i ściśliwości molowych na udziały jonowe 

 

W jednej ze swoich prac Hefter i Marcus dokonali szczegółowego przeglądu opisanych 

w literaturze metod podziału granicznych pozornych objętości molowych na udziały jonowe 

[12]. Wszystkie te metody oparte są na extratermodynamicznych (pozatermodynamicznych) 

załoŜeniach, co czyni je w mniejszym, czy większym stopniu kontrowersyjnymi. Za 

najbardziej wiarygodną i wzbudzającą najmniej wątpliwości Hefter i Marcus uznali metodę 

elektrolitu wzorcowego. Polega ona na przyjęciu załoŜenia, ze w przypadku bardzo duŜych 

jonów o równych promieniach standardowe wielkości termodynamiczne są jednakowe. 

Zgodnie z zasadą addytywności słuszne są zatem związki:  

)()()( 000 −+ += AXCXCAX  oraz  1
)(

)(
0

0

=
−

+

AX

CX
, 

które w odniesieniu do objętości własnych przyjmują postać:  

)()()( −+ += AVCVCAV   oraz 1
)(

)(
=

−

+

AV

CV
 

a V(C+) i V(A-) oznaczają objętości własne jonów. W praktyce, jako elektrolity wzorcowe 

stosuje się tetrafenyloboran tetrafenyloarsoniowy (Ph4AsBPh4, TATB) oraz tetrafenyloboran 

tetrafenylofosfoniowy (Ph4PBPh4, TPTB). Ze względu na podobny rozmiar jonów Ph4P
+ i 

−
4BPh  za bardziej zbliŜony do „idealnego” elektrolitu wzorcowego uznawany jest 

tetrafenyloboran tetrafenylofosfoniowy. W kolejnej pracy Marcus wykazuje jednak, Ŝe 

róŜnice w objętościach jonów elektrolitu wzorcowego muszą być brane pod uwagę tylko 

przy wyznaczaniu cząstkowych objętości molowych [13]. W przypadku innych wielkości 

termodynamicznych moŜna ten aspekt pominąć. Wydaje się, Ŝe przy podziale granicznej 

pozornej objętości molowej elektrolitu na udziały jonowe najlepszym rozwiązaniem jest 

zastosowanie metody opartej nie o iloraz, ale o róŜnice granicznych pozornych objętości 

molowych jonów elektrolitów wzorcowych. Z analizy zgromadzonych do tej pory wielkości 

wynika bowiem, Ŝe róŜnice te mają stałe, niezaleŜne od rozpuszczalnika wartości, i tak w 

przypadku TATB róŜnica )TB(V)TA(V −
Φ

+
Φ − 00  wynosi 8 cm3/mol, a w przypadku TPTB – 2 

cm3/mol.   
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Liczne wyniki badań wolumetrycznych, uzyskane tak przeze mnie jak i przez innych 

autorów dowodzą jednoznacznie, Ŝe metoda elektrolitu wzorowego moŜe być z 

powodzeniem stosowana do podziału granicznych objętości molowych na udziały jonowe. 

Ze względu na to, Ŝe udział objętości własnej jonu elektrolitu wzorcowego sięga 95% 

całkowitej objętości jonu ewentualne róŜnice w solwatacji mają niewielki wpływ na 

ostateczne wartości jonowe. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku granicznych ściśliwości 

molowych. Z małego udziału ściśliwości własnej jonów wynika bowiem zawodność 

przybliŜenia TBTP. W pracy poświęconej elektrolitom typu 1:1 w dimetylosulfotlenku 

dokonałam podziału granicznych pozornych ściśliwości molowych na udziały jonowe 

stosując metodę elektrolitu wzorowego. PoniŜsza tabela przedstawia otrzymane ściśliwości 

molowe jonów w DMSO, obliczone na podstawie załoŜenia o jednakowej ściśliwości jonów 

Ph4P
+ i −

4BPh . Tabela ta zawiera równieŜ wyniki uzyskane przez innych autorów dla tych 

samych jonów w N,N –dimetyloformamidzie, N,N –dimetyloacetamidzie i metanolu [14,15]. 

 

Tabela 2. Ściśliwości molowe wybranych jonów w dimetylosulfotlenku, 

N,N-dimetyloformamidzie, N,N–dimetyloacetamidzie i metanolu w 

temperaturze 250C. 

01410 SK  /m3.mol-1.Pa-1 

Jon 

DMFa DMAa DMSO MEb 

Ph4P
+ 

−
4BPh  

Na+ 

Br- 

−
4ClO  

8,33 

8,33 

0,12 

-8,67 

-7,51 

5,26 

5,26 

-1,51 

-7,30 

-5,71 

7,82 

7,82 

0,14 

-3,7 

-2,7 

-23,3 

-23,3 

-16,2 

-12,7 

-14,2 

       a-Ref. [14], b-Ref. [15] 

 

Jak widać, wartości uzyskane w DMF, DMA, i DMSO sugerują, Ŝe aniony bromkowy i 

nadchloranowy silniej obniŜają ściśliwość niŜ kation sodowy. Innymi słowy mają większy 

wpływ na całkowitą ściśliwość. Dodatnia zaś wartość granicznej pozornej ściśliwości 

molowej jonu sodowego w N,N–dimetyloformamidzie i dimetylosulfotlenku wskazywałaby 

nawet na to, Ŝe kation sodowy burzy strukturę rozpuszczalnika, co pozostaje w oczywistej 

sprzeczności z wynikami innych badań, świadczących o silniejszej solwatacji kationów w 

tych rozpuszczalnikach.  W przypadku metanolu wartości granicznych pozornych ściśliwości 
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molowych badanych jonów są ujemne i zmniejszają się wraz ze wzrostem promienia jonu. 

Fakt ten Wawer [15] tłumaczy rozbudową uporządkowanej warstwy pośredniej. Warstwa ta 

niweluje róŜnice wynikające z odmiennych oddziaływań jonów Ph4P
+ i −

4BPh z cząsteczkami 

metanolu i w rezultacie uzyskiwane wartości granicznych pozornych ściśliwości molowych 

są racjonalne.   

W celu ostatecznego zweryfikowania powszechnie przyjętej hipotezy o zasadności 

przybliŜenia TBTP do podziału granicznych pozornych objętości i ściśliwości molowych 

wykonałam pomiary spektrofotometryczne techniką ATR FTIR dla roztworów Ph4PBr, 

NaBPh4 i NaBr w dimetylosulfotlenku. Zastosowanie opracowanej przez Stangreta metody 

widm róŜnicowych umoŜliwiło otrzymanie i przeanalizowanie widm cząsteczek DMSO 

zaburzonych wskutek obecności elektrolitów [16]. 

PoniŜszy rysunek przedstawia widma róŜnicowe wyznaczone dla par elektrolitów: 

Ph4PBr i NaBr (czerwona),  NaBPh4 i NaBr (zielona) oraz Ph4PBr i  NaBPh4 (brązowa). 

Pasma absorpcji w zakresie częstotliwości  drgań wiązania ν(SO) dimetylosulfoltenku 

zaburzonego jonami Ph4P
+ oraz −

4BPh  oznaczone są odpowiednio kolorem róŜowym bądź 

zielonym. Dla porównania na rysunku zamieszczone zostało równieŜ widmo niezaburzonego 

DMSO (linia czarna, kropkowana).  
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Rys.1 Widma róŜnicowe wyznaczone dla par elektrolitów: 

Ph4PBr i NaBr (czerwona),  NaBPh4 i NaBr (zielona) oraz 

Ph4PBr i  NaBPh4 (brązowa) w dimetylosulfotlenku [16].  
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Zarówno połoŜenia jak i kształt pasm absorpcji w zakresie częstotliwości drgań wiązania 

ν(SO) dimetylosulfoltenku zaburzonego jonami Ph4P
+ oraz −

4BPh  dowodzą niezbicie, Ŝe 

oddziaływania jonów Ph4P
+ i −

4BPh  z cząsteczkami DMSO mają odmienny charakter. NaleŜy 

więc przyjąć, Ŝe całkowite rozmycie ładunków wokół jonów elektrolitu wzorcowego nie ma 

miejsca i co za tym idzie polarne cząsteczki DMSO ustawiają się ujemnym końcem dipola w 

stosunku do kationów Ph4P
+ zaś dodatnim do anionów −

4BPh . 

Co więcej, oddziaływanie anionów z cząsteczkami rozpuszczalnika jest znacznie 

silniejsze i o ile moŜna przyjąć, Ŝe jony Ph4P
+ nie zmieniają zasadniczo orientacji cząsteczek 

DMSO, o tyle aniony −
4BPh  zdecydowanie zaburzają ich strukturę, która przestaje 

przypominać to co określa się jako bulk solvent. W rezultacie TPTB nie moŜe być uznany 

jako „idealny” elektrolit, gdyŜ zgodnie z załoŜeniami metody elektrolitu wzorowego, natura i 

siła oddziaływań jonów wchodzących w skład „idealnego” elektrolitu z cząsteczkami 

rozpuszczalnika powinna być identyczna. 

 Potwierdzona eksperymentalnie róŜnica oddziaływań jonów wchodzących w skład 

TBTP z cząsteczkami DMSO jednoznacznie wyjaśnia zawodność metody elektrolitu 

wzorcowego w stosunku do podziału granicznych ściśliwości molowych, w którym udział 

ściśliwości wynikającej z oddziaływań jon – rozpuszczalnik wielokrotnie przewyŜsza udział 

wynikający ze ściśliwości własnej jonu. Jedynie w przypadku wielkości termodynamicznych, 

w których udziały te mają odwrotne proporcje (graniczne objętości molowe) lub dochodzą 

inne efekty wynikające ze specyfiki układu (graniczne ściśliwości molowe w metanolu) 

przybliŜenie TBTP przynosi pozytywne rezultaty.  

 

5. Solwatacja jonów metali w rozpuszczalnikach niewodnych – objętości i ściśliwości 

molowe 

 

5.1 Pozorne objętości molowe jonów metali w rozpuszczalnikach niewodnych 

 

Wyniki badań wolumetrycznych podjętych przeze mnie podczas realizacji pracy 

doktorskiej jednoznacznie pokazały, Ŝe największy wpływ na wartość granicznej pozornej 

objętości molowej elektrolitów w roztworach ma zjawisko elektrostrykcji [17]. O wielkości 

tego efektu decyduje liczba ładunkowa jonu oraz liczba cząsteczek rozpuszczalnika w jego 

otoczeniu. Obie te wielkości wynikają bezpośrednio ze struktury elektronowej jonu, będącej 

źródłem najmniejszych nawet róŜnic, takich jak te, które moŜna obserwować w przypadku 
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szeregu kationów o zbliŜonych promieniach, tej samej liczbie koordynacyjnej i takim samym 

ładunku, jakim jest szereg solwatowanych kationów metali szeregu Mn(II)-Zn(II). 

Kontynuując w kolejnych latach pracy badania wolumetryczne roztworów nadchloranów 

dwuwartościowych metali przejściowych Mn(II), Co(II), Ni(II), Cu(II) i Zn(II) w 

dimetylosulfotlenku wykonałam, wspólnie ze współpracownikami pomiary gęstości i 

prędkości dźwięku dla roztworów tych soli w DMSO, DMF, DMA i metanolu [18-22]. 

Pomiary gęstości zostały wykonane w szerokim zakresie temperatur. Pozwoliło to na ocenę 

wpływu temperatury na pozorne objętości molowe.  

W celu zbadania wpływu ładunku oraz rozmiaru jonu na właściwości termodynamiczne 

wykonałam równieŜ pomiary dla soli metali ziem alkalicznych oraz trójwartościowych metali 

ziem rzadkich w DMSO i metanolu [23-27]. Do eksperymentów wykorzystałam nadchlorany 

bądź triflourometanosulfoniany metali. Powszechnie wiadomo bowiem, Ŝe są to sole o 

koordynacyjnie nieczynnych anionach, w przypadku których nie obserwuje się praktycznie 

asocjacji.  

Tabela 3 przedstawia uzyskane wartości granicznych objętości molowych jonów metali 

w DMSO, DMF, DMA i metanolu w temperaturze 250C. Wielkości te zostały obliczone jako 

odpowiednie róŜnice wyznaczonych na drodze ekstrapolacji do zerowego stęŜenia pozornych 

objętości molowych badanych soli [20, 22-26, 28-31] oraz niezaleŜnie otrzymanych wartości 

granicznych objętości molowych anionów nadchloranowego i trifluorometanosulfoniowego 

[5, 14, 15, 23, 26]. 

Analiza danych z tabeli uwidacznia przede wszystkim wpływ rodzaju rozpuszczalnika 

na graniczne objętości molowe kationów metali, które maleją zgodnie z sekwencją: DMSO > 

DMF > DMA > ME. Niewątpliwie przyczyny takiej zmienności naleŜy upatrywać w 

zróŜnicowaniu ściśliwości cząsteczek rozpuszczalników, które wynoszą odpowiednio: 0,524 

GPa-1 w DMSO, 0,642 GPa-1 w DMF, 0,646 GPa-1 w DMA i 1,248 GPa-1 w metanolu  [32]. 

Ściśliwość, będącą miarą podatności cząsteczek rozpuszczalnika na zmiany objętości pod 

wpływem ciśnienia, moŜna powiązać bowiem z podatnością cząsteczek rozpuszczalnika na 

zmiany objętości pod wpływem działania pola elektrostatycznego jonu a więc z objętością 

elektrostrykcji [1]. Istnieje prosta zaleŜność: im większa ściśliwość rozpuszczalnika, tym 

większy ujemny udział elektrostrykcji i w rezultacie mniejsza wartość granicznej objętości 

molowej jonu. Podobne co do wartości graniczne objętości molowe  jonu nadchloranowego i 

trifluorometanosulfonowego we wszystkich rozpuszczalnikach wynikają ze słabych 

oddziaływań tych jonów z cząsteczkami rozpuszczalnika. Za ich graniczną objętość molową 

odpowiada przede wszystkim objętość własna jonu. 
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Tabela 3. Wartości granicznych objętości molowych jonów metali w DMSO, 

DMF, DMA i metanolu (ME) w temperaturze 250C. 

130 molm/V −⋅Φ
610  

jon 

DMSO DMF DMA ME 

Mn2+ -21a -29,8b -44,6c -74a 

Co2+ -25a -34,5b -52,1c -82a 

Ni2+ -27a -37,2b -54,4c -89a 

Cu2+ -26a -33,3b -44,6c -76a 

Zn2+ -24a -33,76b -40,6c -85a 

Be2+ -10d -57,2f -48,7g -49d 

Mg2+ -19d -30,5e 
- -83d 

Ca2+ -9d -27,8e 
- -69d 

Sr2+ -6d -26e 
- -63d 

Ba2+ 0,01d -25,5e 
- -55d 

La3+ -31,8h -49,2j -63,5j -93,8i 

Gd3+ -38,7h -49,7j -64,6j -102,7i 

Lu3+ -34,8h -55,0j -64,4j -105,5i 

CF3SO3
- 77d 70,9j 72,1j 76,85d 

ClO4
- 41,7m 35,1k 37,4k 37,4l 

a-Ref. [22], b-Ref. [20], c-Ref. [28], d- Ref. [23], e-Ref.[29], f-Ref.[30], 

g-Ref.[31], h-ref.[25], I-ref.[24], j-ref.[26], k-ref.[14], l-ref.[15], m-ref.[5]  

 

Jak widać z Tabeli 3, cząstkowe molowe objętości kationów metali przejściowych 

szeregu Mn(II) – Zn(II) w dimetylosulfotlenku i N,N-dimetyloacetamidzie układają się 

zgodnie z sekwencją: 

)Zn(V)Cu(V)Ni(V)Co(V)Mn(V +
Φ

+
Φ

+
Φ

+
Φ

+
Φ <<>> 2020202020 , 

 która odbiega od zmienności obserwowanej w przypadku roztworów w metanolu oraz N,N-

dimetyloformamidzie : 

)Zn(V)Cu(V)Ni(V)Co(V)Mn(V +
Φ

+
Φ

+
Φ

+
Φ

+
Φ ><>> 2020202020  

RóŜnica dotyczy wzajemnych relacji pomiędzy objętościami jonów miedzi(II) i 

cynku(II). Najprawdopodobniej wynika ona z odmiennej struktury solwatacyjnej jonów 
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Zn(II), które w metanolu i DMF występują w formie sześciokoordynacyjnej, podczas gdy w 

DMA około 70% jonów cynku(II) występuje w postaci kompleksów tetraedrycznych [33]. 

Jak dotąd nie wykonano badań dotyczących równowag powstających w roztworach 

zawierających jony cynku(II) solwatowanych dimetylosulfotlenkiem. JednakŜe analogiczna 

sekwencja granicznych objętości molowych kationów metali przejściowych szeregu Mn(II) – 

Zn(II) w DMSO do odpowiedniej sekwencji uzyskanej w DMA sugeruje istnienie bardzo 

małej bariery energetycznej odpowiadającej równowadze konfiguracyjnej między kationami 

cynku(II) solwatowanymi przez cztery lub sześć cząsteczek rozpuszczalnika. 

Niewątpliwie wyŜsza wartość granicznej objętości molowej jonów miedzi(II) w 

porównaniu z jonami niklu(II) wynika nie tylko z większego rozmiaru tego jonu, ale i 

deformacji oktaedru efektem Jahna- Tellera. Z pracy Merbacha i współpracowników wynika 

nawet, Ŝe w roztworach wodnych najbliŜsze otoczenie jonów miedzi składa się z pięciu 

cząsteczek wody, których geometria ulega ciągłym zmianom między bipiramidą trygonalną a 

piramidą kwadratową [34]. 

Sekwencja, jaką tworzą graniczne objętości molowe kationów metali przejściowych w 

rozpuszczalnikach donorowych wyraźnie uwydatnia wpływ struktury elektronowej jonu 

metalu. Jony metali przejściowych tworzą związki kompleksowe, w których ligandy silnie 

oddziałują na orbitale d, a uzyskiwany w ten sposób zysk energetyczny stabilizuje 

powstający układ. Im większa energia stabilizacji w polu ligandów tym silniejsze jest 

oddziaływanie jonu z cząsteczkami rozpuszczalnika i mniejsza wartość granicznej pozornej 

objętości molowej. Wielkość energii stabilizacji, jaką zyskują poszczególne kationy w polu 

ligandów róŜnicuje trwałość ich sfer solwatacyjnych. Merbach zauwaŜył, Ŝe niezaleŜnie od 

rodzaju rozpuszczalnika, stałe szybkości wymiany w przypadku dwuwartościowych metali 

przejściowych tworzą sekwencję [35] 

Mn2+ > Fe2+ >Co2+ > Ni2+ < Cu2+ 

Szybkość wymiany cząsteczek rozpuszczalnika ze strefy solwatacyjnej jonu niklu(II) jest na 

ogół trzy rzędy niŜsza niŜ w przypadku jonu manganu(II). Wysoka trwałość 

sześciokoordynacyjnej sfery solwatacyjnej kationu niklu(II) wynika z największej energii 

stabilizacji polem ligandów bezpośrednio związanej ze strukturą elektronową jonu 

centralnego (3d
8) .  

W przypadku jonów metali ziem alkalicznych obserwuje się brak efektu stabilizacji 

polem ligandów i na wartość granicznej pozornej objętości molowej wpływa przede 

wszystkim ich rozmiar. Od wielkości promienia jonowego zaleŜy rozmycie ładunku oraz 

ilość cząsteczek rozpuszczalnika w pierwszej warstwie solwatacyjnej jonu. Im większy jest 
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promień jonu tym mniejsza jest gęstość jego ładunku i słabsze oddziaływanie jonu z 

cząsteczkami rozpuszczalnika. W rezultacie zmniejsza się udział elektrostrykcji i zwiększa 

się wartość cząstkowej objętości molowej jonu. Jednocześnie wzrost promienia jonu 

umoŜliwia oddziaływanie jonu z większa liczbą cząsteczek rozpuszczalnika a więc prowadzi 

do wzrostu zjawiska elektrostrykcji. O wypadkowej wartości granicznej pozornej objętości 

molowej jonu decyduje więc wzajemna relacja tych dwóch przeciwstawnych efektów.  

Zarówno w metanolu jak i w dimetylosulfotlenku uzyskane przeze mnie wartości 

jonowych objętości molowych zmieniają się zgodnie z sekwencją:  

)Ba(V)Sr(V)Ca(V)Mg(V)Be(V 2020202020 +++++ <<<> ΦΦΦΦΦ  

W N,N-dimetyloformamidzie zmienność 0VΦ jest podobna. RóŜnicuje ją jedynie wartość 

granicznej pozornej objętości molowej jonu berylu (II) otrzymana przez Grzybkowskiego i 

Pilarczyka [30]. 

Wyniki badań krystalograficznych przeprowadzonych przeze mnie w DMSO dowodzą, 

Ŝe zarówno jon magnezu(II) jak i jon wapnia (II) tworzą formy sześciokoordynacyjne [36]. 

Wokół jonu baru(II) ciągle jednak trwają dyskusje, czy istnieje on w postaci sześcio- czy 

siedmiokoordynacyjnej [37, 38]. W kaŜdym bądź razie z duŜym prawdopodobieństwem 

moŜna załoŜyć niewielki lub nawet całkowity brak zmiany liczby koordynacyjnej w obrębie 

grupy metali ziem alkalicznych w dimetylosulfoltenku. O wzroście wartości granicznych 

pozornych objętości molowych decyduje więc rozmiar jonu i rozmycie ładunku.  

W przypadku jonów Mg(II), Ca(II), Sr(II) i Ba(II) w metanolu sytuacja jest bardziej 

złoŜona. Wyniki badań dynamiki molekularnej jonów magnezu(II) i wapnia(II) dowodzą, Ŝe 

jony te istnieją w roztworze metanolu w postaci oktaedrycznej [39]. Na podstawie 

przeprowadzonych obliczeń Monte Carlo Kim wyraźnie postuluje zmianę liczby 

koordynacyjnej z 7 dla jonu strontu(II) na 8 dla jonu baru(II) [40]. Uzyskane wartości 

granicznych pozornych objętości molowych są więc rezultatem wielu efektów, ale podobna 

zmienność jak w przypadku DMSO pozwala przypuszczać, Ŝe największy wpływ na 

ostateczną wartość 0VΦ ma rozmiar jonu. 

Wyraźnie większa wartość granicznej pozornej objętości molowej jonu berylu(II), 

zarówno w DMSO, jak i w metanolu wynika z odmiennego stanu koordynacyjnego tego 

solwatowanego kationu, który tak w wodzie jak i w rozpuszczalnikach niewodnych występuje 

jako czterokoordynacyjny kation +2
4BeL  [41-43]. PoniewaŜ na jeden jon Be(II) przypadają 

tylko cztery ligandy całkowity efekt elektrostrykcji jest osłabiony, a to z kolei objawia się 

mniejszym upakowaniem cząsteczek rozpuszczalnika w bezpośrednim otoczeniu kationu i  w 
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 rezultacie większą objętością solwatowanego kationu. Takiego samego wzrostu naleŜałoby 

się spodziewać równieŜ w N,N-dimetyloformamidzie. NiŜsza wartość granicznej wartości 

objętości molowej wydaje się być w przypadku tego małego jonu niewiarygodna. 

W porównaniu do jonów szeregu Mn(II) –Zn(II), jony lantanowców wykazują słabą 

zdolność do tworzenia związków kompleksowych. Ze względu na konfigurację elektronową, 

pole otaczających je ligandów ma niewielki wpływ na stan orbitali typu f. Geometria 

powstającego w trakcie solwatacji układu zaleŜy głównie od oddziaływań elektrostatycznych 

jon-rozpuszczalnik i właściwości rozpuszczalnika. Przeprowadzone dotąd badania wykazały, 

Ŝe właściwości fizykochemiczne lantanowców w wodzie jak i w rozpuszczalnikach 

niewodnych, takie jak pojemności cieplne, przewodnictwo elektryczne nie zmieniają się w 

sposób regularny wraz ze wzrostem promienia jonów. W pobliŜu środka serii występuje 

wyraźne zaburzenie zmienności, znane jako gadolinium break [44-46].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.2 Wartości granicznych objętości molowych dla 

jonów lantanu(III), gadolinu(III) i lutetu(III) w 

DMSO, DMF, DMA i metanolu w 250C [24-26]. 

 

Rysunek nr 2 przedstawia uzyskane przeze mnie wartości granicznych objętości 

molowych dla jonów lantanu(III), gadolinu(III) i lutetu(III) w DMSO, DMF, DMA i 

metanolu. Jak widać, sekwencje są róŜne, zaleŜne od rodzaju rozpuszczalnika. Wskazują one 

na wyraźne zróŜnicowanie stanów koordynacyjnych jonów lantanowców, co pozostaje w 

zgodzie z wynikami badań strukturalnych. 
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Gdyby liczby koordynacyjne były identyczne jonowe objętości molowe winny spadać 

wraz ze spadkiem promienia jonu i sekwencja miałaby postać: )La(V o
Φ

+3  > )Ga(V o
Φ

+3 > 

)Lu(V o
Φ

+3 . Dzieje się tak jedynie w przypadku roztworów w metanolu. W pozostałych 

rozpuszczalnikach relacje między jonowymi objętościami nie zmieniają się regularnie. 

Graniczne objętości molowe jonów lantanowców w N,N-dimetyloacetamidzie są praktycznie 

identyczne. RóŜnica miedzy objętościami jonów lantanu(III) i gadolinu(III) w N,N-

dimetyloformamidzie jest stosunkowo mała. W przypadku dimetylosulfotlenku objętość 

molowa jonu lantanu(III) jest większa niŜ większego gadolinu(III).  

Wytłumaczenia zaobserwowanych nieregularności w zmiennościach granicznych 

objętości molowych w funkcji promienia jonu naleŜy poszukiwać w zróŜnicowaniu liczb 

koordynacyjnych. Hipotezę tę potwierdzają badania EXAFS i LAXS przeprowadzone dla 

jonów lantanowców w DMF i DMA. Analiza wyznaczonych długości wiązań metal-

rozpuszczalnik wskazuje, Ŝe w N,N-dimetyloformamidzie liczby koordynacyjne wynoszą 9 

dla solwatowanego jonu La3+ i  8 dla jonów Gd3+ oraz Lu3+. W N,N-dimetyloacetamidzie 

liczby te wynoszą odpowiednio 8 dla jonów La3+ i Gd3+ oraz 7 dla Lu3+ [47]. Wyniki badań 

krystalograficznych przeprowadzonych dla jodków lantanowców w dimetylosulfotlenku 

sugerują, Ŝe wszystkie jony lantanowców istnieją w postaci kationów ośmiokoordynacyjnych. 

Badania kalorymetryczne reakcji kompleksowania jonów lantanowców poliamidami i 

etylenodiaminą wskazują jednak na zmianę liczby koordynacyjnej wzdłuŜ serii [48, 49]. 

Podobną nieregularność w roztworach azotanów lantanowców w obecności DMSO w 

bezwodnym acetonitrylu odnotował Buenzli i współpracownicy [50]. Otrzymane wartości 

granicznych objętości molowych zdają się potwierdzać hipotezę o zmienności liczby 

koordynacyjnej w szeregu lantanowców w DMSO. Niestety do tej pory nie przeprowadzono 

jeszcze badań strukturalnych jonów lantanowców w metanolu. Regularna zmienność 

granicznych pozornych objętości molowych pozwala podejrzewać brak zmiany liczby 

koordynacyjnej w obrębie szeregu jonów metali.  
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5.2 Pozorne ściśliwości molowe nadchloranów i trifluorometanosulfonianów metali w 

rozpuszczalnikach niewodnych 

 

Tabela nr 4 przedstawia otrzymane przeze mnie wartości granicznych ściśliwości 

molowych i występujących w równaniu Massona stałych empirycznych dla roztworów 

badanych soli w dimetylosulfotlenku, N,N-dimetyloformamidzie, N,N-dimetyloacetamidzie i 

metanolu.  

 

Tabela 4. Współczynniki równania Massona dla elektrolitów w DMSO, DMF, DMA  i 

metanolu w temperaturze 250C.  

0
SK1310  1014

 bK  
 

0
SK1310  1014 bK  

 0
SK1310  1014 bK  

 0
SK1310  1014 bK  

  

DMSO DMF DMA ME 

Mn(ClO4)2 -0,75a 0,038a -1,65b  0,19b -2,11a  0,24a -7,61d  1,43d 

Co(ClO4)2 -0,84a 0,054a -1,69b 0,21b -2,29a 0,29a -7,50c 1,17c 

Ni(ClO4)2 -0,87a  0,057a -1,76b  0,26b -2,34a  0,31a -7,73c  1,24c 

Cu(ClO4)2 -0,85a 0,044a -1,64b  0,18b -2,08a 0,26a -4,60c 0,92c 

Zn(ClO4)2 -0,80a 0,051a -1,66b  0,20b -2,03a  0,26a -7,68d  1,24d 

Be(CF3SO3)2 0,026e 0,028e - - - - -4,17e 1,18e 

Mg(ClO4)2 -0,773e 0,061e - - - - -7,57e 1,23e 

Ca(ClO4)2 -0,734e 0,047e - - - - -6,85e 1,13e 

Sr(ClO4)2 -0,711e 0,056e - - - - -6,62e 1,06e 

Ba(ClO4)2 -0,731e 0,052e - - - - -6,64e 1,12e 

La(CF3SO3)3 -0,068f 0,029f -1,178g 0,347g -1,530g 0,201g -4,49f 1,08f 

Ga(CF3SO3)3 -0,087f 0,026f -1,174g 0,405g -1,679g 0,369g -5,00f 0,98f 

Lu(CF3SO3)3 -0,076f 0,027f -1,309g 0,355g -1,689g 0,386g -5,58f 1,20f 

NaCF3SO3 0,18e 0,015e -0,195g 0,037g -0,164g 0,015g -1,84e 0,42e 

0
SK  / (m5⋅N-1⋅mol-1); bK  / (m

13⋅N-2⋅mol-3)1/2; a- ref. [21], b-ref. [20], c-ref. [22], d- ref.[51], e-ref. [23] 

f-ref. [25], g- ref. [26] 

 

Powiązanie tych wartości ze stanami koordynacyjnymi jonów metali jest utrudnione ze 

względu na brak moŜliwości poprawnego podziału granicznych wartości ściśliwości na 

udziały jonowe, pisałam o tym w punkcie 4 niniejszego opracowania. Bez podziału 
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ściśliwości na udziały jonowe nie moŜna równieŜ wyciągnąć wniosków o wpływie ładunku 

jonu metalu na graniczne ściśliwości molowe. Tym niemniej z otrzymanych danych nasuwa 

się kilka interesujących wniosków. 

We wszystkich rozpuszczalnikach pozorne ściśliwości molowe elektrolitów rosną ze 

stęŜeniem, przy czym szybkość wzrostu (stała empiryczna w równaniu Massona) jest 

uzaleŜniona od rodzaju rozpuszczalnika i zmienia się zgodnie z sekwencją: DMSO < DMF < 

DMA < ME.  

Tak jak w przypadku granicznych objętości molowych, uwidacznia się wpływ natury 

rozpuszczalnika na wartości granicznych ściśliwości molowych elektrolitów. Wraz ze 

wzrostem ściśliwości rozpuszczalnika zwiększa się udział elektrostrykcji i w rezultacie 

zmniejsza się wartość granicznej ściśliwości molowej elektrolitu. W pierwszej  chwili mogą 

zaskoczyć ogromne róŜnice granicznych ściśliwości molowych trifluorometanosulfonianów 

w obrębie tych samych metali w badanych rozpuszczalnikach. Są one znacznie większe niŜ 

w przypadku nadchloranów. Przyczyny naleŜy się dopatrywać w wartościach ściśliwości 

jonu trifluorometanosulfonowego, która w DMSO, w odróŜnieniu do innych 

rozpuszczalników, ma wartość dodatnią. Wniosek taki moŜna wysunąć na podstawie 

dodatniej wartości ściśliwości NaCF3SO3 w dimetylosulfotlenku. 

Generalnie, uzyskany obraz zróŜnicowania granicznych ściśliwości molowych 

elektrolitów jest zgodny ze zmiennością ich granicznych objętości molowych. W obrębie soli 

dwuwartościowych metali przejściowych obserwuje się niewielkie zróŜnicowanie wartości 

granicznych, całkowicie zgodne ze zmiennością granicznych objętości molowych. W 

przypadku soli dwuwartościowych metali ziem alkalicznych i trójwartościowych metali ziem 

rzadkich korelacja między ściśliwościami a objętościami jest równieŜ zachowana. Wyjątek 

stanowią wartości ściśliwości uzyskane dla trifluorometanosulfonianu baru(II), które 

zarówno w DMSO jak i metanolu, są mniejsze niŜ dla trifluorometanosulfonianu strontu(II). 

W odróŜnieniu do granicznej objętości molowej, na wartość której składają się objętość 

własna jonu i objętość elektrostrykcji, na wypadkową wartość granicznej ściśliwości 

molowej wpływają wyłącznie zmiany ściśliwości rozpuszczalnika wywołane obecnością 

jonu. Wpływ ciśnienia na objętość własną jest pomijalnie mały i dlatego ściśliwość jest 

bezpośrednią miarą oddziaływań jon-rozpuszczalnik. MoŜna więc z duŜym 

prawdopodobieństwem przyjąć, Ŝe jony baru(II) w porównaniu z jonami strontu (II) silniej 

oddziałują z cząsteczkami DMSO czy metanolu, a o tym, Ŝe ich objętość molowa jest 

większa decyduje ich większy rozmiar. 
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5.3 Wpływ temperatury na graniczne objętości molowe jonów metali 

 

Jak juŜ wyŜej wspomniałam, wykonanie pomiarów gęstości roztworów elektrolitów w 

szerokim zakresie temperatur pozwoliło mi na zbadanie wpływu temperatury na graniczne 

objętości molowe jonów metali.  

W przypadku wszystkich badanych jonów metali wzrost temperatury powoduje 

obniŜenie pozornej objętości molowej. Czynnikiem decydującym o wielkości zmian 

granicznej pozornej objętości molowej pod wpływem temperatury jest rozszerzalność 

termiczna czystego rozpuszczalnika oraz zjawisko elektrostrykcji, uzaleŜnione od ładunku 

jonu i liczby cząsteczek rozpuszczalnika w pierwszej strefie koordynacyjnej kationu metalu. 

Zmiany objętości cząsteczek rozpuszczalnika w najbliŜszym otoczeniu jonu są w znacznym 

stopniu blokowane efektem elektrostrykcji. Ograniczona jest równieŜ moŜliwość ruchu tych 

cząsteczek. Przyrost objętości roztworu na skutek podwyŜszenia temperatury jest zatem 

mniejszy niŜ ma to miejsce w przypadku czystego rozpuszczalnika i w konsekwencji pozorna 

objętość molowa obniŜa się. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3 Zmiany granicznych objętości molowych jonu 

manganu(II) w DMSO, DMF, DMA i ME [20, 22, 28]. 

 

W celu zilustrowania wpływu rodzaju rozpuszczalnika na róŜnice w wielkości zmian 

objętości w funkcji przyrostu temperatury na rysunku 3 przedstawiłam zmiany objętości 0VΦ∆  
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jonu manganu(II) pod wpływem temperatury w DMSO, DMF, DMA i metanolu [20, 22, 28]. 

Wiadomo, Ŝe w będących przedmiotem niniejszego opracowania rozpuszczalnikach jon 

manganu(II) istnieje w postaci oktaedrycznych kompleksów typu +2
6MnL . Nawet pobieŜna 

analiza rysunku nasuwa wniosek, Ŝe czułość objętości pozornej jonu manganu(II) na wzrost 

temperatury zmienia się w zaleŜności od rozpuszczalnika zgodnie z sekwencją: DMSO < 

DMF < DMA < ME. Zmienność ta pozostaje w zgodzie z sekwencją rozszerzalności 

izobarycznej rozpuszczalników, wynoszącej odpowiednio 0,91, 1,00, 0,98 i 1,19 K-1 [32] oraz 

z wcześniej przytaczaną sekwencją ściśliwości izotermicznej, w pewnym stopniu będącą 

miarą elektrostrykcji.   

O tym jak istotny jest wpływ zjawiska elektrostrykcji na zmiany objętości molowej pod 

wpływem temperatury świadczy rysunek 4, na którym przedstawiłam  zmienność pochodnych 

temperaturowych granicznych objętości molowych od rodzaju kationu metalu w 

dimetylosulfotlenku [22, 23, 25, 5]. Jak widać wielkość zmian granicznych objętości 

molowych w funkcji temperatury zaleŜy od przede wszystkim od ładunku jonu. Najmniejsze 

zmiany granicznych objętości molowych obserwuje się w przypadku jednowartościowego 

kationu sodu podczas gdy największe zmiany następują w przypadku trójwartościowych 

metali ziem rzadkich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.4. Zmienność pochodnych temperaturowych granicznych 

objętości molowych od rodzaju kationu metalu w 

dimetylosulfotlenku [22, 23, 25, 5]. 
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Nie jest niczym zaskakującym, Ŝe obserwowana gradacja zmian granicznych objętości 

molowych z temperaturą w obrębie grup badanych kationów metali jest generalnie zgodna ze 

zmianami ich granicznych objętości i ściśliwości molowych, których wartości, jak wcześniej 

wykazałam, są miarą mocy oddziaływań jon-rozpuszczalnik. Warto wspomnieć, Ŝe tak jak w 

przypadku granicznych ściśliwości molowych, obok znanej nieregularności dla jonów 

berylu(II) pojawia się pewne stosunkowo niewielkie zaburzenie występujące dla jonów 

baru(II). Taka sama, w granicach błędu, wartość pochodnej temperaturowej dla jonu baru(II) i 

strontu(II) w dimetylosulfotlenku zdaje się potwierdzać hipotezę o silniejszych 

oddziaływaniach jonu baru(II) z cząsteczkami rozpuszczalnika. Dowodzi teŜ, Ŝe zmienność 

temperaturowa granicznych objętości molowych w funkcji temperatury jest lepszym 

wskaźnikiem oddziaływań jon-rozpuszczalnik niŜ graniczne objętości molowe. NaleŜy jednak 

pamiętać, Ŝe w przypadku duŜych jonów obserwowany wzrost objętości molowej pod 

wpływem temperatury zazwyczaj przewyŜsza efekty związane z solwatacją. Dlatego teŜ, 

zmiany granicznych objętości pod wpływem temperatury mogą być uwaŜane za czuły 

wskaźnik oddziaływań jon-rozpuszczalnik tylko w przypadku małych jonów, w których 

moŜna zaniedbać wzrost objętości własnej jonu. Wnioski te potwierdzają zaleŜności 

temperaturowe granicznych objętości molowych  jonów metali w metanolu [24]. Wątpliwości 

mogą jedynie budzić wartości pochodnych temperaturowych uzyskane dla jonów 

lantanowców w ME, nie wpisujące się w opisane powyŜej relacje. Nieoczekiwane 

stosunkowe słabe zaleŜności granicznych objętości molowych od temperatury wymagają 

dalszych badań. Planowane w przyszłości badania kalorymetryczne i obliczenia dynamiki 

molekularnej mogą pomóc wyjaśnić tę „anomalię”. 

 

 

6. Objętości i ściśliwości molowe chlorków i bromków dwuwartościowych metali szeregu 

Mn(II) – Zn(II) w rozpuszczalnikach niewodnych 

 

Halogenki dwuwartościowych metali przejściowych, jako sole o koordynacyjnie 

czynnych anionach, w roztworach rozpuszczalników niewodnych, oprócz kompleksów 

solwatacyjnych, mogą tworzyć wszystkie moŜliwe kompleksy koordynacyjne, róŜniące się 

tak liczbą związanych anionów jak i liczbą koordynacyjną. Decyduje o tym wiele czynników, 

a do najwaŜniejszych naleŜą struktura elektronowa jonów metalu, liczba donorowa 
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rozpuszczalnika oraz względy przestrzenne. ZłoŜoność stanów koordynacyjnych znajduje 

odzwierciedlenie we wszystkich właściwościach roztworów. 

W swojej pracy doktorskiej wykazałam, Ŝe pozorne objętości molowe mogą być 

uŜytecznym źródłem informacji o stanach koordynacyjnych soli. Celem wykazania związku 

między stanami koordynacyjnymi soli a wartościami pozornych ściśliwości molowych w 

kolejnych latach pracy naukowej podjęłam badania roztworów chlorków i bromków 

dwuwartościowych metali szeregu Mn(II) – Zn(II) w rozpuszczalnikach niewodnych, takich 

jak DMF, DMA i DMSO [18, 21, 52-54]. 

Otrzymane wyniki pokazały, Ŝe zasadnicza, najbardziej widoczna róŜnica w przebiegu 

zaleŜności pozornych objętości i ściśliwości molowych od pierwiastka ze stęŜenia dla 

nadchloranów oraz chlorków czy bromków metali, dotyczy nachyleń tych zaleŜności. W 

przypadku nadchloranów metali współczynniki kierunkowe charakteryzują się wysokimi 

dodatnimi i stosunkowo podobnymi do siebie wartościami, zaleŜnymi głównie od rodzaju 

rozpuszczalnika. Świadczy to o znacznym wpływie oddziaływań międzyjonowych na pozorne 

objętości i ściśliwości molową roztworów nadchloranów, w których praktycznie nie 

obserwuje się asocjacji i kationy metali istnieją w postaci oktaedrycznych solwatokationów 

typu +2
6ML . 

RóŜnorodność form strukturalnych halogenków metali w roztworach DMF, DMA i 

DMSO znajduje odzwierciedlenie w większym zróŜnicowaniu wpływu tych soli na pozorne 

objętości i ściśliwości molowe. NaleŜy dodać, Ŝe w porównaniu z objętościami zróŜnicowanie 

w wartościach pozornych ściśliwości molowych pomiędzy roztworami nadchloranów i 

halogenków jest znacznie większe. Ze względu na bardzo mały udział ściśliwości własnej 

jonów pozorne ściśliwości lepiej niŜ objętości obrazują oddziaływania elektrostatyczne 

między składnikami roztworu. W przypadku objętości objętość elektrostrykcji jest 

zdominowana duŜą objętością anionu nadchloranowego. 

Roztwory, w których halogenki metali istnieją w postaci kompleksów tetraedrycznych 

charakteryzują wysokie wartości pozornych i ściśliwości molowych, w niewielkim stopniu 

zaleŜne od stęŜenia. Jest to oczywisty efekt zmniejszonego udziału zjawiska elektrostrykcji 

wynikającego z tego, Ŝe jon metalu oddziałuje z mniejszą ilością cząsteczek rozpuszczalnika. 

Generalnie najsłabszą zaleŜność od stęŜenia obserwuje się w przypadku chlorków metali w 

N,N-dimetyloacetamidzie [21, 28]. Z literatury wiadomo, Ŝe spośród istniejących w tych 

roztworach kompleksów duŜą część stanowią nienaładowane tetraedryczne kompleksy 

dwuchlorkowe [55, 56].  Nawet w roztworach chlorku niklu(II) i chlorku manganu(II) w 
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DMA naleŜy oczekiwać tylko niewielkich oddziaływań międzyjonowych [57]. W roztworach 

dimetylosulfotlenku i N,N-dimetyloformamidu tylko chlorek i bromek cynku(II) istnieją w 

postaci obojętnych kompleksów tetraedrycznych i to dla tych soli otrzymane wysokie 

wartości pozornych objętości i ściśliwości molowych maleją ze stęŜeniem [58]. 

W przypadku roztworów, w których jony metali tworzą formy oktaedryczne zjawisko 

elektrostrykcji ma większy wpływ na wartość objętości i ściśliwości molowej i w rezultacie 

obserwuje się mniejsze wartości mierzonych wielkości, rosnące wraz ze wzrostem stęŜenia. 

Niskie wartości pozornych objętości i ściśliwości molowych dla chlorku oraz bromku 

niklu(II) wynikają z tego, Ŝe w roztworach DMF, DMA i DMSO dominują formy 

sześciokoordynacyjne [59-61]. 

W przypadku roztworów halogenków kobaltu(II), miedzi(II) i manganu(II), w których 

jony metali istnieją w postaci mieszaniny kompleksów o róŜnej geometrii i ładunku, wartości 

objętości i ściśliwości molowych przyjmują wartości pośrednie między wartościami dla 

tetraedrycznego obojętnego kompleksu cynku(II) i oktaedrycznego jedno- czy 

dwuwartościowego kompleksu niklu(II). 

Podobny przebieg zaleŜności pozornych objętości i ściśliwości molowych od stęŜenia 

moŜe świadczyć o podobnym stanie koordynacyjnym soli w roztworze. Ma to miejsce w 

przypadku chlorków miedzi(II) i cynku(II) w DMA oraz chlorków miedzi(II) i manganu(II) w 

DMSO [18, 21, 28]. Jest zatem prawdopodobne, Ŝe jak w przypadku cynku(II), 

chlorokompleksy miedzi(II) są czterokoordynacyjne w DMA, zaś chlorek manganu(II) 

podobnie jak chlorek miedzi(II) istnieje w DMSO jako mieszanina oktaedrycznych 

kompleksów jedno- i dwuchlorkowych.  

NaleŜy pamiętać, Ŝe w przypadku soli metali o koordynacyjnie czynnych anionach, czyli 

takich jak halogenki metali, graniczne wartości pozornych objętości czy ściśliwości 

molowych nie odzwierciedlają sumy objętości czy ściśliwości jonu metalu i jonów 

halogenkowych. Nie mogą więc być utoŜsamiane z standardowymi wielkościami 

cząstkowymi, definiowanymi jako wielkości graniczne dla roztworów, w których nie ma 

oddziaływań międzyjonowych. Stosunkowo wysoka trwałość kompleksów chlorkowych czy 

nawet bromkowych metali szeregu Mn(II) – Zn(II) w rozpuszczalnikach donorowych 

powoduje, Ŝe w roztworach sole te występują jako złoŜona mieszanina kompleksów. 

Porównanie eksperymentalnie wyznaczonych granicznych wartości objętości molowych 

halogenków z sumą cząstkowych objętości molowych solwatowanych kationów metali i 

anionów halogenkowych okazuje się jednak dobrym wskaźnikiem stopnia skompleksowania  
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jonu metalu w badanych rozpuszczalnikach. Tabela 5 przedstawia otrzymane wyniki dla 

roztworów bromków w DMSO [52]. 

 

Tabela 5. Eksperymentalne i obliczone wartości 

granicznych wartości objętości molowych bromków metali 

przejściowych w DMSO w 250C  [52]. 

elektrolit 
130 molm/V −⋅Φ

610  

eksperymentalna 

130 molm/V −⋅Φ
610  

obliczona 

 
MnBr2 

 
8,8 

 
8,8 

 
CoBr2 

 
2,5 

 
4,6 

 
NiBr2 

 
1,1 

 
1,4 

 
CuBr2 

 
15,7 

 
3,4 

 
ZnBr2 

 
46,5 

 
6,2 

 

Łatwo zauwaŜyć, Ŝe zgodność obliczonej wartości z wynikiem ekstrapolacji ma miejsce 

w przypadku roztworów bromku manganu(II) i bromku niklu(II). Wartości dla roztworów 

bromku kobaltu(II) są zbliŜone, a odpowiednie wartości dla roztworów bromku cynku(II) i 

bromku miedzi(II) róŜnią się od siebie zasadniczo. Uzyskane wyniki potwierdzą informacje  

płynące z badań spektrofotometrycznych i konduktometrycznych, z których wiadomo, Ŝe w 

rozcieńczonych roztworach jony kobaltu(II) i niklu(II) występują w postaci oktaedrycznych 

kompleksów solwatacyjnych, to jest jako elektrolity postaci −+ ⋅ Br2)DMSO(Co
2
6  oraz 

−+ ⋅ Br2)DMSO(Ni
2
6  [61, 62]. Identyczne wartości obliczonej granicznej objętości molowej i 

wyniku ekstrapolacji dla bromku manganu(II) równieŜ pozwalają przypuszczać, Ŝe elektrolit 

ten istnieje w roztworze DMSO w formie solwatokationów. Jest to informacja o tyle istotna, 

Ŝe jak dotąd nie opisano Ŝadnych pomiarów dotyczących kompleksowania jonów 

manganu(II) w dimetylosulfotlenku. 

 MoŜna przyjąć, Ŝe w przypadku bromków niklu(II), kobaltu(II) i manganu(II) w DMSO 

wartości ekstrapolowane mogą być rozwaŜane jako cząstkowe objętości soli. Nie będzie to 

poprawne w przypadku bromków miedzi(II) i cynku(II), w których nawet w rozcieńczonych 

roztworach DMSO istnieją złoŜone formy jonów kompleksowych, zarówno cztero- jak i 
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sześciokoordynacyjnych, odpowiedzialne za wysokie wartości granicznych objętości i 

ściśliwości molowych [63]. 

 

 

7. Układy trójskładnikowe  Zn(ClO4)2 -ZnCl2 - DMSO i Zn(ClO4)2 -ZnCl2 - DMA     

 

Z omówionych wyŜej obserwacji  wynika, Ŝe pozorne objętości i ściśliwości molowe 

mogą stanowić wartościowe  źródło informacji o stanach koordynacyjnych soli w roztworach. 

Dotyczy to nie tylko stosunkowo prostych układów, takich jak roztwory nadchloranów oraz 

trifluorometanosufonianów, ale takŜe bardziej skomplikowanych układów, takich jak 

roztwory halogenków metali przejściowych, w których powstają wszelkiego rodzaju związki 

kompleksowe. Istnieje więc moŜliwość wykorzystania wyników pomiarów gęstości oraz 

szybkości do badania ustalających w tych roztworach równowag koordynacyjnych. W 

szczególności zainteresowały mnie moŜliwości wyznaczenia pozornych objętości 

powstających w tych układach indywiduów oraz zmian objętości towarzyszących procesom 

kompleksowania. Wyznaczenie takiej charakterystyki powinno umoŜliwić wyciąganie 

wniosków co do struktury powstających związków kompleksowych. Zmiana objętości musi 

przecieŜ pozostawać w związku z liczbą cząsteczek rozpuszczalnika uwalnianych podczas 

kompleksowania, zwłaszcza gdy procesowi towarzyszy zmiana liczby koordynacyjnej. 

Wstępna próba takiego wykorzystania pomiarów gęstości jest opisana w dostępnej  

literaturze. Umebayashi wraz ze współpracownikami badając trwałość siarkocyjankowych 

kompleksów cynku(II) w N,N-dimetyloformamidzie próbował wykorzystać w tym celu 

technikę, którą moŜna określić jako miareczkowanie densytometryczne  (density titration) 

[64]. Polegało to miareczkowaniu połączonym z bezpośrednimi pomiarami gęstości. 

Umebayashi badał w ten sposób kompleksy siarkocyjankowe cynku(II) powstające w 

układzie Zn(ClO4)2 - Et4NSCN -DMF. NaleŜy sobie jednak zdawać sprawę, Ŝe w takim 

trójskładnikowym układzie powstawaniu kompleksów cynku(II) towarzyszą oddziaływania 

związane z obecnością w roztworze dodatkowej soli jaką jest Et4NSCN. Więcej, analizując 

właściwości takiego układu naleŜałoby uwzględnić oddziaływania związane z obecnością 

dwóch elektrolitów to jest Et4NSCN oraz Et4NClO4, będących jakby ubocznymi produktami 

miareczkowania. Obecność wprowadzanego podczas miareczkowania kationu 

tetraetyloamoniowego nie pozostaje przecieŜ bez wpływu na gęstość miareczkowanego 

roztworu.  
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Wprowadzona przeze mnie modyfikacja polega na wyeliminowaniu z badanego układu 

dodatkowych jonów przez eliminację czynnika, który w opisanej procedurze pełnił rolę 

titranta. Zaproponowane postępowanie sprowadza się do pomiarów gęstości szeregu 

równomolarnych mieszanin soli Zn(ClO4)2 -ZnCl2. Określenie równomolarność dotyczy 

całkowitego stęŜenia formalnego Zn(II), a roztwory takie otrzymuje się przez zmieszanie 

roztworów Zn(ClO4)2 oraz ZnCl2 o tych samych stęŜeniach. Zapewnia to stosunek 

formalnego stęŜenia jonów chlorkowych do formalnego stęŜenia Zn(II) zmieniający się w 

granicach od zera, dla nadchloranu cynku(II), do dwóch, dla chlorku cynku(II). Wyznaczona 

dla takiego roztworu wartość pozornej objętości molowej jest wielkością średnią określoną 

przez udziały wniesione przez wszystkie indywidua występujące w roztworze, to jest: 

∑=
i

i,iVxV ΦΦ   

Oznacza to, Ŝe dla roztworu o danej sile jonowej średnią pozorną objętość molową 

mieszaniny elektrolitów moŜna obliczyć znając jej skład (xi) oraz pozorne objętości molowe 

występujących w mieszaninie indywiduów (VΦ, i). 

Współpracując z Hanną Koziel wykonałam pomiary gęstości dla trójskładnikowych 

układów Zn(ClO4)2 – ZnCl2 – DMA oraz  Zn(ClO4)2 – ZnCl2 – DMSO o róŜnym stęŜeniu 

sumarycznym Zn(II) [65]. 

Tak jak juŜ wspomniałam wyŜej, średnią pozorną objętość molową mieszaniny 

elektrolitów w roztworze moŜna wyznaczyć w oparciu o pomiary gęstości, korzystając ze 

wzoru: 

0

ii

0i

0

d

Mx

dc

d)1000(d
V

Σ
Σ

Φ +=
-

, 

w którym ci oznacza stęŜenie molowe istniejącego w roztworze indywiduum, xi jego ułamek 

molowy, a Mi molową masę cząsteczkową. Równowagowe stęŜenia wszystkich indywiduów 

wyznaczyłam za pomocą programu GENST opracowanego w Katedrze Chemii Fizycznej 

P.G. przez Pastewskiego. Wykorzystałam do tego literaturowe wartości stałych tworzenia 

kompleksów [ZnCln]
(2-n)+w DMA i DMSO [55, 66]. Wartości pozornych objętości molowych 

powstających kompleksów obliczyłam metodą regresji wielokrotnej, poprzez minimalizację 

wyraŜenia Y=Σ(∆deksp− ∆dobl)
2, w którym: względna eksperymentalna gęstość roztworu 

zdefiniowana jako: 

)dd(1000d oexp −=∆ , 

moŜe być obliczona na podstawie znajomości stęŜenia poszczególnych kompleksów:       
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0i
i i iiiobl dcVcMd ∑ ∑−= Φ∆  

w którym Mi oznacza masę molową powstającego kompleksu a VΦ,i jego pozorną objętość 

molową.   

 

Tabela 6. Objętości molowe kompleksów chlorkowych jonu cynku(II) w DMA i 

DMSO w 250C [65]. 

kompleks 13 molm/V −⋅Φ
610  

DMA 

 I=0,14M I=0,60M 

+
4)DMA(Zn  -36,1 -31,75 

+
3)DMA(ZnCl  8,4 7.0 

22 )DMA(ZnCl  32,1 32.9 

−)DMA(ZnCl3  50,5 45 

DMSO; I=0,41M 

+2

6
)DMSO(Zn  -27,2 

+
5)DMSO(ZnCl  -6,5 

22 )DMSO(ZnCl  45,3 

−)DMSO(ZnCl3  55,2 

 

W obliczeniach jako wartości znane przyjęłam wartość pozornej objętości molowej kationu 

solwatacyjnego przy danej sile jonowej oraz wartość granicznej pozornej objętości molowej 

anionu nadchloranowego. ZałoŜyłam, Ŝe pozorna objętość molowa anionu nadchloranowego, 

jonu praktycznie nie oddziaływującego z cząsteczkami rozpuszczalnika, jest niezaleŜna od 

siły jonowej roztworu. Otrzymane wartości pozornych objętości molowych poszczególnych 

kompleksów powstających podczas kompleksowania jonów cynku jonami chlorkowymi w  

dimetylosulfotlenku i N,N-dimetyloacetamidzie przedstawia tabela 6. Pomimo znacznej 

róŜnicy w sile jonowej roztworów w DMA uzyskane wyniki są zbliŜone, co potwierdza 

słuszność przyjętych załoŜeń oraz sugeruje, Ŝe mimo, iŜ wyznaczone objętości kompleksów 

chlorkowych nie są wielkościami termodynamicznymi, to moŜna je traktować jako ich 

przybliŜenie: 

ΦV (kompleks)  ≈ 0VΦ (kompleks) 
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Rysunek 5 obrazuje obliczone zmiany objętości towarzyszące poszczególnym etapom 

kompleksowania jonów cynku(II) jonami chlorkowymi w N,N-dimetyloacetamidzie  i 

dimetylosulfotlenku. Jednoznacznie wskazuje na odmienny charakter rekcji kompleksowania 

jonów cynku(II) jonami chlorkowymi w DMA  i DMSO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.5. Zmiany objętości towarzyszące reakcji kompleksowania 

jonów cynku(II) jonami chlorkowymi w N,N-

dimetyloacetamidzie i dimetylosulfotlenku [65]; n oznacza 

liczbę skoordynowanych jonów chlorkowych. 

 

Z rys. 5 i tabeli 6 wynika, Ŝe w N,N-dimetyloacetamidzie  największa zmiana objętości 

molowej (ok. 46 cm3/mol) następuje podczas powstawania jednochlorkowego kompleksu 

cynku(II): 

DMA3)DMA(ZnClCl)DMA(Zn 3
2
6 +↔+ +−+  

DMA)DMA(ZnClCl)DMA(Zn 3
2
4 +↔+ +−+  

Jest to spowodowane efektami, które mają zasadniczy wpływ na objętość elektrostrykcji. 

Następuje częściowa neutralizacja ładunku elektrycznego oraz w miejsce występującego w 

ok. 30% oktaedrycznego kompleksu solwatacyjnego powstaje kompleks tetraedryczny.  

Podczas powstawania kompleksu dwuchlorkowego następuje zobojętnienie ładunku oraz 

uwolnienie cząsteczki DMA : 
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DMA)DMA(ZnClCl)DMA(ZnCl 223 +↔+ −+  

Dlatego towarzysząca temu procesowi zmiana objętości pozornej równieŜ jest dość znaczna 

(ok. 21,4 cm3/mol), jakkolwiek znacząco niŜsza w porównaniu ze zmianą towarzyszącą 

powstawaniu kompleksu monochlorkowego. Nie zmienia się bowiem liczba koordynacyjna 

jonu cynku(II). Najmniejszą zmianę objętości pozornej obserwuje się podczas powstawania 

kompleksu trójchlorkowego: 

DMA)DMA(ZnClCl)DMA(ZnCl 322 +↔+ −−  

Jest ona wywołana głównie utratą cząsteczki rozpuszczalnika z pierwszej sfery 

koordynacyjnej jonu cynku(II). 

Największa zmiana objętości molowej w dimetylosulfotlenku (ok. 40,4 cm3/mol) 

następuje podczas powstawania kompleksu dwuchlorkowego cynku(II), to jest 

DMSO3)DMSO(ZnClCl)DMSO(ZnCl 225 +↔+ −+  

Tak duŜa zmiana objętości molowej wynika ze zmiany geometrii kompleksu podczas tego 

etapu reakcji kompleksowania. Gdyby nie następowała zmiana struktury kompleksu 

naleŜałoby oczekiwać zmiany ok. 9 cm3/mol, odpowiadającej zamianie cząsteczki DMSO na 

jon chlorkowy w sferze koordynacyjnej kationu, tak jak to ma miejsce podczas powstawania 

kompleksu monochlorkowego.  

NaleŜy zauwaŜyć równieŜ, Ŝe zmiana objętości molowej dla reakcji 

DMSO)DMSO(ZnClCl)DMSO(Zn 5
2
6 +→+ +−+  

jest większa niŜ dla reakcji tworzenia kompleksu trichlorkowego. 

DMSO)DMSO(ZnClClCl)DMSO(Zn 322 +→+ −−  

Wynikać moŜe to z neutralizacji ładunku podczas tworzenia kompleksu dichlorkowego 

Zn(II), co zmniejsza udział elektrostrykcji w roztworze i w konsekwencji powoduje wzrost 

objętości molowej kompleksu. 

 

 

8. Wnioski końcowe 

 

1. Wyznaczanie granicznej pozornej objętości molowej elektrolitu za pomocą empirycznego 

równania Massona jest podejściem poprawnym. Zgodnie z oczekiwaniami, równanie 
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Redlicha - Rosenfeld – Meyera, oparte na granicznym równaniu  Debye’a – Hőckel’a, 

zawodzi w przypadku soli metali o wyŜszych liczbach ładunkowych. 

 

2. Zawodność stosowania metody elektrolitu wzorcowego w stosunku do podziału 

granicznych ściśliwości molowych na udziały jonowe naleŜy tłumaczyć odmiennym 

charakterem oddziaływań jonów Ph4P
+ i −

4BPh  z cząsteczkami rozpuszczalnika . 

 

3. Największy wpływ na wartość granicznej pozornej objętości molowej elektrolitów w 

roztworach ma zjawisko elektrostrykcji. O wielkości tego efektu decyduje rodzaj 

rozpuszczalnika, liczba ładunkowa oraz liczba koordynacyjna jonu metalu.  

Sekwencje cząstkowych objętości molowych kationów metali przejściowych szeregu 

Mn(II) – Zn(II) w dimetylosulfotlenku i N,N-dimetyloacetamidzie: 

)Zn(V)Cu(V)Ni(V)Co(V)Mn(V 2020202020 +++++ <<>> ΦΦΦΦΦ , 

oraz w metanolu i  w N,N-dimetyloformamidzie:  

)Zn(V)Cu(V)Ni(V)Co(V)Mn(V 2020202020 +++++ ><>> ΦΦΦΦΦ  

są konsekwencją struktury elektronowej jonów metali. 

W przypadku jonów metali ziem alkalicznych, niestablilizowanych w polu 

elektrycznym ligandów, na wartość granicznej pozornej objętości molowej wpływa 

przede wszystkim ich promień. Zarówno w metanolu jak i w dimetylosulfotlenku 

uzyskane wartości jonowych objętości molowych zmieniają się zgodnie z sekwencją:  

)Ba(V)Sr(V)Ca(V)Mg(V)Be(V 2020202020 +++++ <<<> ΦΦΦΦΦ  

Otrzymane wartości granicznych objętości molowych zdają się potwierdzać hipotezę o 

zmienności liczby koordynacyjnej w szeregu lantanowców w DMSO. Regularna 

zmienność granicznych pozornych objętości molowych w metanolu pozwala podejrzewać 

brak zmiany liczby koordynacyjnej w obrębie szeregu jonów metali La(III) – Gd(III). 

 

4. Tak jak w przypadku granicznych objętości molowych, uwidacznia się wpływ rodzaju 

rozpuszczalnika na wartości granicznych ściśliwości molowych elektrolitów. Generalnie, 

uzyskany obraz zmian granicznych ściśliwości molowych elektrolitów jest zgodny ze 

zmiennością ich granicznych objętości molowych. Wyjątek stanowią wartości ściśliwości 

uzyskane dla jonu baru(II), które zarówno w DMSO jak i metanolu, są mniejsze niŜ dla 

jonu strontu(II).  
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5. Czynnikiem decydującym o wielkości zmian granicznej pozornej objętości molowej pod 

wpływem temperatury jest rozszerzalność cieplna czystego rozpuszczalnika oraz zjawisko 

elektrostrykcji, uzaleŜnione od ładunku jonu i liczby cząsteczek rozpuszczalnika w 

pierwszej strefie koordynacyjnej kationu metalu. Czułość objętości pozornej jonu metalu 

na wzrost temperatury zmienia się w zaleŜności od rozpuszczalnika zgodnie z sekwencją:  

DMSO < DMF < DMA < ME .  

PowyŜsza gradacja zmian granicznych objętości molowych z temperaturą w obrębie grup 

badanych kationów metali jest generalnie zgodna ze zmianami ich granicznych objętości i 

ściśliwości molowych.  

 

6. Zarówno izoentropowe ściśliwości molowe jak i rozszerzalności izobaryczne są lepszym 

źródłem informacji o oddziaływaniach jon-rozpuszczalnik niŜ objętości molowe, w 

których efekt wynikający z elektrostrykcji rozpuszczalnika jest częściowo „przesłonięty” 

objętością własną jonu. 

 

7. Pozorne objętości molowe są uŜytecznym źródłem informacji o stanach koordynacyjnych 

soli. RóŜnorodność form strukturalnych halogenków metali w roztworach DMF, DMA i 

DMSO znajduje odzwierciedlenie w większym zróŜnicowaniu wpływu tych soli na 

pozorne objętości i ściśliwości molowe. Porównanie eksperymentalnie wyznaczonych 

granicznych wartości objętości molowych halogenków z sumą cząstkowych objętości 

molowych solwatowanych kationów metali i anionów halogenkowych jest dobrym 

wskaźnikiem stopnia skompleksowania  jonu metalu w badanych rozpuszczalnikach. 

Identyczne wartości obliczonej granicznej objętości molowej i wyniku ekstrapolacji dla 

bromku manganu(II) równieŜ pozwalają przypuszczać, Ŝe elektrolit ten istnieje w 

roztworze DMSO w formie solwatokationów. 

 

8.  Pozorne objętości molowe kompleksów powstających podczas reakcji kompleksowania 

jonów jonami cynku(II) jonami chlorkowymi w DMA i DMSO jednoznacznie wskazują, 

na odmienny charakter tych reakcji. W  N,N-dimetyloacetamidzie wszystkie kompleksy 

chlorkowe jonów cynku(II) są czterokoordynacyjne. W dimetlosulfotlenku podczas 

powstawania kompleksu dwuchlorkowego następuje zmiana geometrii z oktaedrycznej na 

terataedryczną.  
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Dorobek naukowy nie objęty w autoreferacie. 

 

1. Badania strukturalne solwatowanego jonu niklu(II) w wodzie, dimetylosulfotlnku, N,N’-

dimetylopropylomoczniku, acetonitrylu, pirydynie i N,N-dimetylotioformamidzie.  

 

Jeszcze podczas pobytu w SLU (2000) rozpoczęłam studia nad strukturą 

solwatowanego jonu niklu(II) w rozpuszczalnikach o zróŜnicowanej budowie: 

dimetylosulfotlenku i N,N’-dimetylopropylomoczniku. Zebrałam wtedy dane 

eksperymentalne, których opracowanie kontynuowałam po obronie pracy doktorskiej i 

które stały się częścią publikacji wydanej wspólnie z grupą prof. Ingmara Perssona [67]. 

Zarówno badania krystalograficzne jak i rentgenowskiej spektroskopii absorpcyjnej 

EXAFS dowiodły, Ŝe solwatowany jon niklu(II) najczęściej występuje w formie 

oktaedrycznej. W roztworach pirydyny, z powodu jej stosunkowo niskiej wartości 

przenikalności elektrycznej, w skład oktaedrycznego otoczenia jonu niklu(II) wchodzą 

dwa aniony trifluorometanosulfoniowe.  Spadek liczby koordynacyjnej zaobserwowałam 

jedynie w przypadku solwatów niklu(II) w N,N’-dimetylopropylomoczniku. W tym 

rozbudowanym przestrzennie rozpuszczalniku jon niklu(II) otoczony jest przez pięć 

cząsteczek DMPU, najprawdopodobniej w formie piramidy o podstawie kwadratu.  

 

2. Badania denzytometryczne nadchloranów tetraalkiloamoniowych oraz tetrafenyloboranu 

tetrabutyloamoniowego w N,N-dimetyloformamidzie. 

 

W ramach badań nad wyznaczeniem cząstkowej objętości molowej jonu 

nadchloranowego w róŜnych rozpuszczalnikach donorowych wraz z Anią Płaczek 

wykonałam pomiary gęstości roztworów nadchloranów tetraalkiloamoniowych oraz 

tetrafenyloboranu tetrabutyloamoniowego w N,N-dimetyloformamidzie [68]. Zakładając 

jednakową objętość jonów tetrafenyloboranowego i tetrabutyloamoniowego 

wyznaczyłam, w funkcji temperatury, cząstkowe objętości molowe jonów 

nadchloranowego oraz jonów tetraalkiloamoniowych w DMF. Ustaliłam, Ŝe w miarę 

wzrostu temperatury cząstkowe objętości molowe jonów amoniowego i 

tetrametyloamoniowego maleją, a cząstkowe objętości molowe jonów tetrabutylo- i 

tetrapropyloamoniowego wzrastają. Cząstkowa objętość molowa jonu 

tetraetyloamoniowego praktycznie nie zaleŜy od temperatury.  
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Otrzymane wyniki są rezultatem róŜnego wpływu temperatury na częściowe udziały, 

wchodzące w skład cząstkowej objętości molowej jonu. MoŜna oczekiwać, Ŝe w 

przypadku małych jonów o spadku objętości wraz ze wzrostem temperatury decyduje 

rosnący efekt elektrostrykcji, zaś  przypadku duŜych jonów o wzroście objętości wraz ze 

wzrostem temperatury decyduje malejący efekt związany ze zmianą objętości 

rozpuszczalnika pod wpływem strukturalnych zmian w roztworze.  

 

3. Badania kalorymetryczne reakcji miareczkowania jonów Ŝelaza(III) jonami bromkowymi 

w N,N’-dimetylopropylomoczniku [69]. 

 

 Przeprowadzone przeze mnie pomiary kalorymetryczne dowiodły, Ŝe reakcja 

kompleksowania jonów Ŝelaza(III) jonami bromkowymi  w N,N’-dimetylopropylo-

moczniku (DMPU) przebiega około 1000 razy efektywniej niŜ to ma miejsce w 

przypadku wody. Wynika to oczywiście z małej stabilności solwatowanego jonu 

Ŝelaza(III) w N,N’-dimetylopropylomoczniku, który występuje w tym rozbudowanym 

przestrzennie rozpuszczalniku w formie pięciokoordynacyjnego kompleksu. Powstawaniu 

kompleksów jedno- i dwubromkowych Ŝelaza(III) w DMPU towarzyszy pobranie energii, 

podczas gdy reakcja powstawania kompleksu trójbromkowego Ŝelaza(III) jest reakcją 

egzotermiczną. Wszystkie kompleksy mają taką samą geometrię jak solwatowany jon 

Ŝelaza(III).  

 

4. Pomiary denzytometryczne i akustyczne rozpuszczalników o zróŜnicowanej budowie 

celem oceny ich zdolności do asocjacji [70]. 

 

 Wykorzystując Teorię Drogi Swobodnej Jacobsona [71] wraz ze współpracownikami 

dokonałam oceny stopnia autoasocjacji wybranych rozpuszczalników o zróŜnicowanej 

budowie przestrzennej. Uzyskane wyniki wskazują, Ŝe autoasocjacja zachodzi zgodnie z 

sekwencją: metanol > dimetylosulfotlenek > acetonitryl > fosforan trietylu > N,N-

dimetyloacetamid > N,N- dimetyloformamid. Zmiana temperatury powoduje zmianę 

liczby cząstek w agregacie tylko w przypadku metanolu. W przypadku pozostałych 

rozpuszczalników wpływ temperatury na asocjację jest znikomy. 
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5. Badanie solwatacji nieelektrolitów za pomocą pomiarów gęstości i prędkości dźwięku w 

ich roztworach wodnych [72]. 

 

Chcąc rozszerzyć zakres swoich zainteresowań naukowych o roztwory nieelektrolitów 

wraz z dyplomantem wykonałam pomiary gęstości i prędkości dźwięku D-mannitolu w 

wodnych roztworach (1, 5, 10)% chlorku sodu lub chlorku magnezu. Otrzymane wartości 

cząstkowych objętości i ściśliwości molowych, współczynniki rozszerzalności 

izobarycznej i liczby hydratacyjne dowiodły, Ŝe oddziaływania D-mannitolu maleją 

zarówno wraz ze wzrostem stęŜenia elektrolitu jak i z wzrostem temperatury. Zgodnie z 

kryterium Heplera [73] moŜna uznać, Ŝe D-mannitol burzy strukturę wody, zarówno w 

wodzie jak i wodnych roztworach elektrolitów. 
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