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Konkurencja Laboratoryjna - tres ci zadan

Uwagi ogólne.
 Wszelkie czynności wykonuj zgodnie z regulaminem pracowni chemicznej
i przepisami BHP.
 Przed wykonaniem ćwiczeń zapoznaj się z kartami charakterystyki substancji,
którymi będziesz się posługiwał.
 Po wykonaniu reakcji chemicznych zawartość probówek wylewaj do oznaczonych pojemników.
 Po zakończeniu pracy posprzątaj stanowisko i starannie umyj naczynia laboratoryjne.

Zadanie 1. (12 pkt.) Oznaczanie miedzi w minerałach.
Jedną z metod oznaczania miedzi jest miareczkowanie redoksymetryczne (metoda jodometryczna). Miedź jodometrycznie oznacza się metodą pośrednią. W roztworze obojętnym albo kwaśnym sole miedzi(II) utleniają anion jodkowy do wolnego jodu zgodnie
z reakcją:
Reakcja ta jest odwracalna, a jej równowaga jest przesunięta w prawo, gdyż jeden z produktów reakcji (jony
) wydziela się w postaci osadu (CuI). Do całkowitego przebiegu
reakcji konieczny jest 40-60 krotny nadmiar jodku potasu w porównaniu z wartością
teoretyczną. W celu przyspieszenia reakcji dodaje się do roztworu kwas octowy. Optymalne pH tego roztworu powinno wynosić w tym wypadku 3,7, nie może być jednak
wyższe niż 4,5. Roztwór nie powinien również mieć odczynu zbyt kwasowego, gdyż mogłoby to spowodować utlenienie jonów
tlenem z powietrza do wolnego jodu (jony
katalizują tę reakcję).
Reakcja utleniania jonów jodkowych przez
nie przebiega szybko, dlatego przed
przystąpieniem do miareczkowania tiosiarczanem(VI) sodu należy odczekać kilka minut. Wydzielony jod reaguje z tiosiarczanem(VI) sodu zgodnie z reakcją:
Jodometrycznemu oznaczaniu miedzi przeszkadzają substancje mogące utlenić jodki do
jodu, np. jony
. Powyższą metodę można zastosować do oznaczania miedzi w różnych próbkach po przeprowadzeniu jej do roztworu.
Wykonanie oznaczenia.

Badaną próbkę przenieś do zlewki, dodaj 1 cm3 kwasu chlorowodorowego, dodaj 10 cm3
wody destylowanej i przesącz ilościowo do kolby miarowej. Otrzymany w ten sposób
roztwór soli miedzi(II) uzupełnij wodą do objętości 100 cm3 (tj. do kreski) i dokładnie

wymieszaj. 20 cm3 tego roztworu przenieś przy pomocy pipety pełnej do kolby stożkowej. Odpipetowaną próbkę rozcieńcz wodą do ok. 50 cm3, dodaj 1 kroplę NH3·H2O, 4 cm3
stężonego CH3COOH oraz 2 g stałego KI i wymieszaj. Odstaw próbkę na 5 min po czym
miareczkuj mianowanym roztworem Na2S2O3 do jasnobeżowej barwy. Następnie dodaj
3 cm3 roztworu skrobi i miareczkuj do uzyskania przez roztwór bladoróżowej barwy.
Zawartość miedzi w badanej próbce oblicz z zależności:
Oznaczenie wykonaj trzykrotnie.
1. Na podstawie uzyskanych wyników podaj zawartość miedzi w próbce w gramach.
2. Wiedząc, że w badanej próbce były dwie sole miedzi: chlorek CuCl2 i węglan CuCO3
oraz znając liczbę moli zawartego chlorku, podaj zawartość procentową obu soli w
badanej próbce.
Potrzebne Ci dane do obliczeń znajdują się w załączniku przy stanowisku. Wykorzystaj
następujące masy molowe:
Cu – 63,55 g/mol
Cl – 35,45 g/mol
C – 12,01 g/mol
O – 16,00 g/mol
Zestaw do przeprowadzenia eksperymentów z zadania 1 zawiera:
1. pojemnik z próbką w postaci stałej,
2. odważki 2g KI – 3 szt.,
3. NH3·H2O,
4. stężony CH3COOH,
5. zlewkę,
6. lejek, sączek,
7. tryskawkę,
8. kolbę miarową o poj. 100 cm3,
9. pipetę pełną o poj. 20 cm3,
10. pipetę miarową,
11. kolby stożkowe 3 szt.,
12. biuretę,
13. mianowany roztwór Na2S2O3,
14. roztwór skrobi.
Zadanie 2. (8 pkt.) Zadanie teoretyczne.
W pomiarach ilościowych metodami spektralnymi wykorzystuje się zjawisko absorpcji
promieniowania elektromagnetycznego przez substancję, które prowadzi do osłabienia
intensywności promieniowania po przejściu przez ośrodek (kuwetę pomiarową) z
próbką. Ilościowo zjawisko to ujmuje prawo Lamberta-Beera, zgodnie z którym wielkość
zwana absorbancją ( ) jest proporcjonalna do iloczynu stężenia ( ) i grubości warstwy
absorbującej ( ), tj.
Współczynnik proporcjonalności nosi nazwę współczynnika absorpcji. Jego jednostką
jest dm3mol–1cm–1 (jeśli stężenie wyrażono w mol dm–3, zaś grubość warstwy w cm). Jest
on charakterystyczny dla badanej substancji i zależy od długości fali promieniowania,
przy której prowadzony jest pomiar. Absorbancja to wielkość bezwymiarowa zdefiniowana jako

gdzie
oraz oznaczają odpowiednio intensywność promieniowania padającego na
próbkę i intensywność promieniowania po przejściu przez próbkę (dowolne jednostki).
Tak więc zasada pomiaru jest prosta – dla szeregu uprzednio przygotowanych roztworów danej substancji o znanych stężeniach zmieniających się w określonym zakresie
dokonujemy pomiaru absorbancji i wykreślamy tzw. krzywą kalibracyjną, tj. zależność
absorbancji od stężenia; następnie dokonujemy pomiaru absorbancji dla roztworu tej
substancji o nieznanym stężeniu (wykorzystując kuwetę o tej samej grubości) i z krzywej kalibracyjnej odczytujemy jej stężenie.
Absorbancję cechuje specyficzna właściwość. Otóż jeżeli w roztworze występuje kilka ( ) substancji absorbujących promieniowanie przy danej długości fali to absorbancja
wypadkowa jest równa sumie absorbancji poszczególnych składników, tj.
przy czym to absorbancja substancji gdyby sama wypełniła całą objętość roztworu. Jest to tzw. prawo addytywności absorbancji.
Sporządzono dwa roztwory rozpuszczając w heksanie
 chinolinę, otrzymując roztwór A o stężeniu 0,01 mol dm–3 i współczynniku
–
–
absorpcji
(przy 312 nm) i
 naftalen, otrzymując roztwór B o stężeniu 0,2 mol dm–3 i współczynniku ab–
–
sorpcji
(przy 312 nm).
1. Oblicz absorbancje każdego z tych roztworów w kuwecie o grubości 0,2 mm.
2. Oblicz absorbancję roztworu przy 312 nm, uzyskanego po zmieszaniu 20 cm3 roztworu A i 10 cm3 roztworu B w kuwecie o grubości 0,2 mm. Skorzystaj z prawa addytywności absorbancji.

Zadanie 3. (15 pkt.) Rozdział mieszaniny kationów.
Celem zadania jest rozdział i identyfikacja kationów znajdujących się w sześciu mieszaninach wodnych roztworów dobrze rozpuszczalnych soli oznaczonych numerami I–VI.
Każda mieszanina zawiera po dwa różne kationy spośród podanych poniżej:
Mg2+, Co2+, Ni2+, Zn2+, Al3+, Cr3+oraz Fe3+,
możliwe do rozdzielenia za pomocą NaOH. Weź pod uwagę, że hydroksykompleks jednego z pierwiastków rozkłada się do wodorotlenku pod wpływem ogrzewania.
Wykonanie
W oparciu o reakcje z NaOH wykonaj rozdział mieszanin w poszczególnych probówkach,
a następnie zidentyfikuj rozdzielone kationy za pomocą reakcji charakterystycznych
mając do dyspozycji następujące odczynniki dostępne na pracowni chemicznej: 3M NaOH, 3M HCl, 3M H2SO4, 3M NH3H2O, 3M CH3COOH, 2% H2O2, 0,12M K4[Fe(CN)6],
(NH4)2[Hg(SCN)4], 0,5M NH4SCN, 2,6M NH4SCN (do reakcji Vogla), 0,25M Na2S, aluminon, dimetyloglioksym, magnezon, alkohol izoamylowy, eter dietylowy, papierki wskaźnikowe.
Sposób postępowania
1. Odlej ok. 2 cm3 analizowanego roztworu do probówki wirowej i dodawaj kroplami
2-3 cm3 3M roztworu NaOH. Obserwuj zjawiska zachodzące w probówce. Jeżeli pozostał osad, umieść probówkę w wirówce laboratoryjnej, wstaw drugą probówkę z
wodą jako przeciwwagę i odwiruj osad. Roztwór znad osadu przelej do drugiej probówki. Przeprowadź identyfikację rozdzielonych jonów znajdujących się w osadzie i
w roztworze używając odczynników znajdujących się na stanowisku pracy.
2. Uzupełnij tabelę w arkuszu odpowiedzi wpisując w formie jonowej równania reakcji, które opisują rozdział kationów oraz równania reakcji, które w sposób jednoznaczny pozwolą zidentyfikować zawarte w probówkach kationy. W równaniach reakcji chemicznych zaznacz powstawanie osadów używając symbolu . Określ barwę
powstałych osadów lub roztworów w reakcjach identyfikujących kationy.
Zestaw do przeprowadzenia eksperymentów z zadania 3 zawiera:
1. 6 ponumerowanych probówek zawierających nieznane mieszaniny,
2. 2 probówki wirowe na 10 cm3,
3. 10 małych probówek,
4. statyw,
5. tryskawkę.
Zadanie 4. (10 pkt.) Rozdzielanie mieszanin związków organicznych.
W preparatyce związków organicznych bardzo istotna jest umiejętność izolowania
związków w celu ich otrzymania w formie czystej. W tym celu stosuje się różne techniki
separacyjne, zaczynając od najprostszych jak sączenie czy ekstrakcja, a kończąc na bardziej złożonych, jak destylacja zwykła, destylacja z parą wodną czy chromatografia. W
niektórych natomiast wypadkach konieczne jest przeprowadzenie prostej reakcji chemicznej mającej na celu ułatwienie rozdziału mieszaniny związków.
1. Masz do dyspozycji mieszaninę acetofenonu (C6H5C(O)CH3) i chlorku sodu. Acetofenon jest oleistą cieczą, natomiast chlorek sodu – ciałem stałym. Mając niezbędne
szkło laboratoryjne oraz podstawowe materiały i odczynniki przeprowadź najbar-

2.

dziej efektywny rozdział mieszaniny tych związków. Opisz w punktach przeprowadzoną przez siebie procedurę.
Sól kwasu benzoesowego i trietyloaminy jest jednorodnym związkiem o ściśle określonej strukturze. Mając niezbędne szkło laboratoryjne oraz podstawowe materiały i
odczynniki przeprowadź najbardziej efektywny rozkład soli i rozdział mieszaniny
powstałych produktów. Opisz w punktach przeprowadzoną przez siebie procedurę.
Zapisz również stosowne równania reakcji chemicznych.

Zadanie 5. (5 pkt.) Właściwości fizykochemiczne związków organicznych.
Przygotowano dwie mieszaniny niemieszających się ze sobą cieczy:
1. eteru dietylowego i wody,
2. chloroformu i wody.
Określ w każdym wypadku, która faza jest fazą wodną, a która organiczną za pomocą jak
najprostszego testu, mając niezbędne szkło laboratoryjne oraz podstawowe materiały i
odczynniki. Opisz w punktach w jaki sposób przeprowadzone zostało doświadczenie
podając spostrzeżenia i wniosek końcowy.
Zestaw do przeprowadzenia eksperymentów z zadań 4 i 5 zawiera:
1. zlewkę z solą kwasu benzoesowego i trietyloaminy (ok. 5 g),
2. zlewkę z mieszaniną acetofenon/NaCl (ok. 5 g),
3. cylinder z mieszaniną eter dietylowy/woda,
4. cylinder z mieszaniną chloroform/woda,
5. rozdzielacz,
6. lejek,
7. bibułę filtracyjną,
8. zlewki 100 cm3 – 2 szt.,
9. tryskawkę z acetonem,
10. pipety Pasteura plastikowe – 5 szt.,
11. papierki wskaźnikowe,
12. naczynie z chlorkiem metylenu (100 cm3),
13. naczynie z eterem dietylowym (100 cm3),
14. roztwór 1M HCl (100 cm3),
15. roztwór 1M NaOH (100 cm3).

