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Wprowadzenie	
prof.	dr	hab.	inż.	Barbara	Becker	

	

Tegoroczne	spotkanie	„Chemia	z	bliska”	wprowadza	dwa	panele	warsztatowe.	Jeden	z	nich	wyko‐
rzysta	możliwości	komputera,	drugi	operuje	eksperymentem	laboratoryjnym.	

Nie	 jest	 naszym	 zamiarem	 proponowanie	 czegoś	 bardzo	 specyficznego,	 wymagającego	 specjali‐
stycznego	wyposażenia,	lub	kosztownego.	Czas	zajęć	też	jest	ograniczony.	Zagadnienia	wzięte	przez	
nas	w	tym	roku	„na	warsztat”	mają	niewielkie	wymagania.	Muszą	być	proste	w	wykonaniu	i	tanie,	
stwarzając	jednocześnie	szansę	rozlicznych	modyfikacji	i	wszechstronnej	dyskusji.	Nie	chodzi	bo‐
wiem	o	to,	by	uczeń	zrozumiał	chemię	na	poziomie	profesora	uniwersytetu,	ale	by	widział	jej	zwią‐
zek	z	życiem	i	tym	co	nas	otacza,	by	ta	nauka	po	prostu	go	zaciekawiła.	

	

Panel	1	
Zainteresowanie	wykorzystaniem	technik	komputerowych	w	obecnym	pokoleniu	nie	podlega	dys‐
kusji.	Nie	 jesteśmy	w	stanie	pokazać	w	prosty	sposób	wielu	procesów	chemicznych	na	poziomie	
pojedynczych	atomów,	cząsteczek	czy	związków	tworzących	makroukłady.	Możemy	jednak	poka‐
zać	jak	zbudowane	są	niektóre	substancje	tworzące	otaczający	nas	świat,	a	nawet	te	związki,	które	
wchodzą	w	skład	nas	samych.	Szansę	tę	dają	techniki	komputerowe	i	komputery,	które	znajdują	się	
nie	tylko	w	szkołach,	ale	i	w	domach	znacznej	liczby	uczniów.	Dokładając	do	tego	doskonałe	i	dar‐
mowe	(!)	oprogramowanie	dysponujemy	narzędziem,	które	może	„pokazać”	jak	np.	zbudowane	są	
kryształy	związków	chemicznych	i	co	tak	naprawdę	jest	różnego	w	budowie	stałego	CO2	(suchy	lód)	
i	SiO2	(kwarc).	Możliwości	jest	bardzo	dużo	i	„zabawa”	w	zgłębianie	struktury	związków	chemicz‐
nych	dla	wielu	uczniów	może	okazać	się	bardziej	zajmująca	niż	gry	komputerowe...	

	

Panel	2	
Nasze	doświadczenie	także	wskazuje,	że	eksperyment	zawsze	cieszy	się	zainteresowaniem	dzieci	
i	młodzieży,	jeżeli	nawet,	paradoksalnie,	deklarowana	jest	niechęć	do	chemii!	Postanowiliśmy	zilu‐
strować	eksperymentalnie	dwa	zagadnienia.	Jedno	z	nich	odnosi	się	pośrednio	do	problemu	kine‐
tyki	reakcji	chemicznych,	w	drugim	wzięliśmy	„na	warsztat”	napoje	słodzone.	

Nie	wszystkie	reakcje	chemiczne	biegną	tak	samo	szybko	i	zależy	to	od	wielu	czynników.	Przykła‐
dem,	który	wykorzystamy,	będzie	rozkład	tiosiarczanu	sodu	w	środowisku	o	odczynie	kwasowym.	
Reakcja	ta	daje	się	bardzo	łatwo	śledzić	wizualnie	i	stosunkowo	prosto	można	uzyskać	dane	licz‐
bowe	pokazujące	jak	zmiana	parametrów	reakcji	wpływa	na	jej	przebieg.	A	to	już	może	być	zacząt‐
kiem	szerokiej	dyskusji.	

W	przypadku	tiosiarczanu	sodu	uczeń	może	nie	widzieć	związku	eksperymentu	z	otaczającym	świa‐
tem,	bo	klasyczna	fotografia	odeszła	już	w	zasadzie	do	lamusa.	Zna	natomiast	dobrze	napoje	typu	
Cola	Light	i	z	pewnością	wie,	że	cukier	nie	jest	jedynym	wykorzystywanym	środkiem	słodzącym.	
W	doświadczeniach	posłużymy	się	klasyczną	próbą	Trommera	oraz	dostępnymi	w	handlu	substan‐
cjami	słodzącymi	i	napojami.	
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Warsztaty	komputerowe	

Chemia|3D	
Celem	warsztatów	jest	zapoznanie	się	z	wybranymi	możliwościami	programu	Mercury	oraz	wyko‐
rzystaniem	ich	w	celach	dydaktycznych.	

Program	występuje	w	dwóch	wersjach	–	płatnej	 i	 darmowej,	w	której	niektóre	opcje	nie	 są	do‐
stępne.	Bezpłatna	wersja	jest	już	zainstalowana	na	komputerach	w	pracowni,	natomiast	na	własne	
potrzeby	można	go	pobrać	ze	strony	internetowej:	

ccdc.cam.ac.uk/support‐and‐resources/Downloads 

Program	Mercury	powstał	w	celu	wizualizacji	plików	krystalograficznych	(format	CIF).	Choć	jego	
możliwości	są	znacznie	większe,	to	warto	rozpocząć	od	możliwości	związanych	z	krystalografią.	

Ćwiczenie	1.	Proste	związki	nieorganiczne	
dr	inż.	Andrzej	Okuniewski	

W	ramach	pierwszego	ćwiczenia	zapoznamy	się	z	budową	krystaliczną	prostych	związków	nieor‐
ganicznych	(kryształy	jonowe,	kowalencyjne	i	molekularne).	

Zadanie	1.	Wizualizacja	komórki	elementarnej	i	wyznaczanie	jej	składu	

Ciała	 stałe	można	podzielić	na	krystaliczne	 i	 amor‐
ficzne	 (Ryc.	1).	 Początkowo	 kryształami	 nazywano
ciała	 ograniczone	 powstałymi	 w	 sposób	 naturalny
płaskimi	ścianami.	Gdy	odkryto	badania	dyfrakcyjne
okazało	się,	 że	 ich	struktura	wewnętrzna	wykazuje
silne	uporządkowanie	dalekiego	zasięgu.	Na	skutek
okresowej	powtarzalności	strukturalnej	w	substan‐
cjach	krystalicznych	możliwe	staje	 się	wyodrębnie‐
nie	niewielkiego	fragmentu,	poprzez	powielenie	któ‐
rego	we	wszystkich	kierunkach	odtworzona	zostanie
struktura	 kryształu.	 Fragment	 ten	 nazywamy	 ko‐
mórką	elementarną.	

Istnieje	nieskończona	liczba	sposobów	w	jaki	można
wybrać	komórkę	elementarną.	Przykład	takiego	wy‐
boru	dla	struktury	2D	przedstawiony	jest	na	Ryc.	2.
W	 celu	 ujednolicenia	 opisu	 struktur	 krystalicznych
określono	szereg	wytycznych,	którymi	należy	się	kie‐
rować	podczas	wyboru	komórki	elementarnej.	

Obecnie	kryształy	definiuje	się	jako	ciała	dające	dys‐
kretny	 obraz	 dyfrakcyjny.	 Bazując	 na	 tej	 definicji
możliwe	jest	znalezienie	przykładów	związków	kry‐
stalicznych,	 w	 strukturze	 których	 nie	 jest	 możliwe
wyznaczenie	 komórki	 elementarnej	 –	 np.	 kryształy
niewspółmiernie	 modulowane,	 czy	 kwazikryształy,
za	 których	 odkrycie	 Dan	 Shechtman	 otrzymał	 Na‐
grodę	Nobla	w	2011	roku.	W	 trakcie	naszych	zajęć
nie	będziemy	zajmować	się	takimi	przypadkami.	

Ilość	węzłów,	 znajdujących	 się	w	komórce	elemen‐
tarnej	może	być	różna.	Często	węzeł	jest	tylko	jeden
–	mówimy	wtedy	o	komórce	prymitywnej.	

	
Ryc.	1.	Przykłady	struktur		

a)	krystaliczna,	b)	amorficzna.	

	
Ryc.	2.	Przykład	wyboru	komórki		
elementarnej	w	strukturze	2D.	
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1. Otworzyć	plik	przyklady.cif	i	w	Structure	Navigator	wybrać	Przyklad_01.		

2. W	oknie	programu	Mercury	wybrać	Style:	[Ball	and	Stick].	

3. Aby	usunąć	wiązania	pomiędzy	jonami	wybrać	Display	>	Styles	>	Ball	and	Stick	settings…	
W	nowo	otwartym	oknie	ustawić	Bond	Radius	(Angstroms)	na	0.	

4. Zamknąć	okienko	klikając	[Close].	

5. Aby	włączyć	wyświetlanie	komórki	elementarnej	wybrać	w	polu	Options	u	dołu	okna	głów‐
nego	pole	[v]	Show	cel	axes.	

6. Aby	dowiedzieć	się	jakie	kolory	oznaczą	jaki	pierwiastek	zaznaczyć	w	tej	samej	polu	Options	
pole	[v]	Label	atoms.	

7. Aby	 wyświetlić	 wszystkie	 atomy	 w	 komórce	 elementarnej	 wybrać	 z	 polu	 Display	 pole	
[v]	Packing.	

8. Program	domyślnie	poza	atomami	w	komórce	elementarnej	rysuje	również	najbliższe	atomy	
sąsiednie.	Aby	temu	zapobiec	wybrać	menu	Calculate	>	Packing/Slicing…	W	nowo	otwar‐
tym	oknie	w	zakładce	Include	atoms	wybrać	opcję	(o)	…	that	Fit.	

9. Zamknąć	okno	klikając	[OK].	

10. Policzyć	liczbę	atomów	każdego	rodzaju	pierwiastka	zgodnie	z	regułami	przedstawionymi	
na	Ryc.	3.	

11. Obliczyć	parametr	Z,	który	jest	równy	stosunkowi	liczby	cząsteczek/jonów	danego	rodzaju	
obecnych	w	komórce	elementarnej	do	liczby	tych	cząsteczek/jonów	we	wzorze	sumarycz‐
nym	związku.	

12. Wartość	parametru	Z	porównać		z	podaną	przez	autorów	klikając	w	polu	Display	przycisk	
More	Info	>	Structure	Information…		

13. Analogiczne	obliczenia	wykonać	otwierając	Przyklad_02.	

14. Jakie	są	wzory	sumaryczne	i	wartości	Z	związków	z	przykładów	01	i	02?	

	

	
Ryc.	3.	Przy	liczeniu	atomów	w	komórce	elementarnej	należy	pamiętać,	że	atomy	znajdujące	się	
w	całości	w	komórce	elementarnej	(zielone)	liczymy	jako	całe,	na	ścianach	(niebieskie)	jako	1/2,	

na	krawędziach	(czerwone)	jako	1/4,	a	w	narożach	(żółte)	jako	1/8.	
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Zadanie	2.	Obliczanie	gęstości	substancji	krystalicznej	na	podstawie	eksperymentu	dyfrak‐
cyjnego	

Apokryficzna	legenda	głosi,	że	Hieron	II,	król	Syrakuz	zamówił	dla	siebie	koronę	
z	czystego	złota.	Jednak	nie	dowierzał	złotnikowi.	Posądzał	go,	iż	koronę	wykonał	
ze	srebra	a	z	zewnątrz	tylko	pozłocił.	Zwrócił	się	wtedy	do	przebywającego	na	jego	
dworze	Archimedesa,	aby	ten	sprawdził	jego	przypuszczenie,	nie	niszcząc	pięknej	
korony.	Archimedes	sporo	się	nagłowił	zanim	rozwiązał	zagadkę.	Otóż	nalał	on	do	
pełna	wody	do	naczynia,	a	następnie	zanurzył	w	nim	koronę.	Potem	wyznaczył	ob‐
jętość	wody,	która	została	wyparta	przez	koronę,	i	czynność	tę	powtórzył,	zanurza‐
jąc	w	naczyniu	kawałek	czystego	złota,	którego	ciężar	był	identyczny	z	ciężarem	

korony.	Ponownie	wyznaczył	objętość	wypartej	wody.	Gdyby	korona	była	z	prawdzi‐
wego	złota,	to	obie	objętości	wody	byłyby	identyczne.	Jednak	korona	wyparła	więcej	

wody,	co	oznacza,	że	złotnik	był	nieuczciwy.	

Jak	wiadomo	gęstość	to	stosunek	masy	ciała	do	jego	objętości.	W	chemii	zwykle	oznaczana	łacińską	
literą	d	(de),	natomiast	w	fizyce	grecką	literą	ρ	(ro).	

	

Masę	ciała	można	zmierzyć	przy	pomocy	wagi.	Objętość	można	wyznaczyć	geometrycznie,	jednak	
dla	ciał	o	skomplikowanym	kształcie	jest	to	bardzo	trudne	zadanie.	W	takim	wypadku	można	sko‐
rzystać	z	metody	Archimedesa	 (opisanej	w	powyższej	 legendzie).	Objętość	cieczy	wyparta	przez	
ciało	w	niej	zanurzone	jest	równa	objętości	tego	ciała.	Istnieje	szereg	innych	metod	wyznaczania	
gęstości.	

Okazuje	się,	że	gęstość	kryształów	można	wyznaczyć	również	metodami	dyfrakcyjnymi.	W	poprzed‐
nim	zadaniu	opisane	zostało	jak	wyznaczać	skład	komórki	elementarnej.	Znając	masy	molowe	po‐
szczególnych	atomów	można	wyznaczyć	masę	molową	związku,	a	po	przemnożeniu	przez	parametr	
Z	masę	molową	zawartości	całej	komórki	elementarnej.	Aby	uzyskać	masę	pojedynczej	komórki	na‐
leży	wynik	podzielić	przez	liczbę	Avogarda:	

	

Do	wyznaczenia	gęstości	potrzebna	jest	jeszcze	objętość.	Po‐
nieważ	komórka	elementarna	(w	najgorszym	przypadku)	jest
równoległościanem	(a	w	najlepszym	po	prostu	 sześcianem),
to	wyznaczenie	jej	objętości	sprowadza	się	do	obliczeń	z	za‐
kresu	geometrii	przestrzennej.		

W	ogólności:	

	 1 2 cos cos cos cos cos cos

gdzie:	 ,	 	i	 	to	długości	krawędzi,	a	 ,	 	i	 	to	kąty	pomiędzy
nimi.	

a

b

c

β

γ

α

Ryc.	4.	Trójskośna	komórka	
elementarna.	

Związek,	 który	 będziemy	 rozpatrywać	 (Przyklad_03.cif)	 krystalizuje	w	układzie	 heksagonalnym,	
gdzie:	

	 	 90°	 	 60°	

Zatem	wzór	na	objętość	komórki	elementarnej	upraszcza	się	do:	

sin 60° 0,866	 	
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1. Otworzyć	Przyklad_03.	Postępując	zgodnie	z	wytycznymi	z	zadania	1	wyznaczyć	wzór	su‐
maryczny	oraz	wartość	parametru	Z.	

2. Obliczyć	masę	molową	związku	korzystając	z	mas	atomowych	podanych	w	układzie	okreso‐
wym	(np.	ptable.com)	z	dokładnością	do	min.	2	cyfr	dziesiętnych.	

3. Odczytać	parametry	komórki	elementarnej	klikając	w	polu	Display	przycisk	More	Info	>	
Structure	Information…	

4. Obliczyć	objętość	komórki	elementarnej	korzystając	ze	wzoru:	
0,866	 	

i	porównać	z	objętością	podaną	w	polu	Cell	Volume.	

5. W	celu	obliczenia	gęstości	związku	można	posłużyć	się	wzorem	uwzględniającym	zamianę	
jednostek	oraz	wartość	stałej	Avogadra:	

1,66 	

gdzie	 	–	masa	molowa	[g/mol],	 	–	objętość	komórki	elementarnej	[Å3],	 	–	parametr	wy‐
znaczony	zgodnie	ze	wskazówkami	w	zadaniu	1.	

6. Obliczoną	wartość	porównać	z	wartością	literaturową,	którą	można	znaleźć	np.	w	Wikipedii.	

Zadanie	3.	Tworzenie	animacji	struktur	wybranych	niemetali	

Metale	tworzą	proste	kryształy,	w	których	kationy	znajdują	się	w	węzłach	sieci,	a	elektrony	powłoki	
walencyjnej	poruszają	się	w	miarę	swobodnie	w	całej	objętości	kryształu	–	tworzą	wiązania	meta‐
liczne	(stąd	są	dobrymi	przewodnikami	prądu	elektrycznego).	Zupełnie	inaczej	jest	w	przypadku	
niemetali.	Pierwiastki	te	wykazują	tendencję	do	tworzenia	ściśle	zdefiniowanych	wiązań	kowalen‐
cyjnych.	W	wyniku	tworzenia	takich	wiązań	powstają	cząsteczki.	W	najprostszym	przypadku	dwu‐
atomowe,	jak	H2,	N2,	czy	O2	(wyjątkiem	są	oczywiście	gazy	szlachetne	występujące	w	formie	jedno‐
atomowej).	Cięższe	niemetale	tworzą	bardziej	złożone	struktury.	

Na	początek	należy	uruchomić	animację	cząsteczki	P4	na	ekranie	monitora:	

1. Otworzyć	Przyklad_04,	w	którym	zapisana	jest	struktura	białego	fosforu	P4.	

2. Aby	wyświetlić	wiązania	w	cząsteczce	należy	zresetować	ustawienia	programu	wybierając	
styl	Manage	styles…	[Work].	Sprawdzić	też,	czy	wybrana	jest	opcja	Style:	[Ball	and	Stick].	

3. Aby	włączyć	animację	zaznaczyć	pole	wyboru	[v]	obok	przycisku	[Animate…].	

4. Po	kliknięciu	przycisku	[Animate…]	pojawia	się	okno,	w	którym	można	zmienić	sposób	ob‐
racania	[	]	Rotate	/	[	]	Oscillate,	oś	obrotu	(	)	x	/	(	)	y	/	(	)	z	oraz	szybkość	Rate	i	amplitudę	
Amplitude.	

W	 drugiej	 części	 zadania	 należy	 stworzyć	 animację	w	 formie	 pliku	 GIF,	 który	można	 zamieścić	
w	prezentacji	multimedialnej	(np.	PowerPoint).	

1. Otworzyć	Przyklad_05,	w	którym	zapisana	jest	struktura	siarki	rombowej	S8.	

2. Przy	pomocy	myszki	ustawić	cząsteczkę	w	dogodnej	pozycji	tak,	aby	jak	najlepiej	ukazać	jej	
kształt	oraz	powiększyć	tak,	aby	wypełniała	większość	obszaru	roboczego.	

3. Wybrać	z	menu	File	>	POV‐Ray	Image…	Wybrać	tło	Material	Properties	[dowolnie],	File	
Format	[PNG],	Background	[Transparent],	kliknąć	przycisk	[Preview].	

4. Jeśli	wynik	zadowala	nasze	oczekiwania	to	należy	zaznaczyć	[v]	Generate	Animation	Fra‐
mes.	Wybrać	oś	obrotu	(o)	y	i	liczbę	klatek	Number	of	Frames	[30].	

5. W	polu	Settings	jako	katalog	docelowy	Output	Directory	wybrać	pulpit	i	kliknąć	przycisk	
[Render].	

6. Wygenerowane	pliki	PNG	można	połączyć	w	animację	korzystając	z	programu	Image	Magic	
(imagemagick.org)	lub	serwisów	internetowych,	np.	ezgif.com/maker.	
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Ćwiczenie	2.	Wiązania	wodorowe	w	związkach	organicznych		
i	nieorganicznych	

dr	inż.	Łukasz	Ponikiewski	

W	ramach	drugiego	ćwiczenia	zapoznamy	się	z	budową	krystaliczną	prostych	związków	nieorga‐
nicznych	i	organicznych	zawierających	w	swojej	budowie	wiązania	wodorowe.		

Mówiąc	o	wiązaniu	wodorowym	mamy	na	myśli	rodzaj	słabego	oddziaływania	polegającego	na	od‐
działywaniu	elektrostatycznym	pomiędzy	atomem	posiadającym	wolne	pary	elektronowe	(elektro‐
ujemnym)	a	atomem	wodoru.	Wiązanie	wodorowe	jest	bardzo	słabym	oddziaływaniem,	już	niewiel‐
kie	rozcieńczenie	roztworu	powoduje	zaburzenie	sieci	wiązań	wodorowych.	Najczęściej	donorami	
protonu	są	ugrupowania:	hydroksylowe	(−OH),	aminowe	(−NHx)	oraz	tiolowe	(−SH).	W	przypadku	
grupy	aminowej	ilość	możliwych	do	utworzenia	wiązań	wodorowych	zależy	od	ilości	atomów	wo‐
doru	związanych	z	atomem	azotu,	czyli	z	rzędowością	aminy.	Związanie	atomu	wodoru	wiązaniem	
kowalencyjnym	z	atomem	bardziej	elektroujemnym	powoduje,	że	gęstość	elektronowa	powstałego	
wiązania	przesunięta	jest	nieznacznie	w	kierunku	atomu	o	większej	elektroujemności.	To	powoduje	
powstanie	pomiędzy	takimi	atomami	cząstkowych	ładunków	dodatnich	i	ujemnych.	

	
Akceptorami	protonu	(na	którym	jest	cząstkowy	ładunek	dodatni)	mogą	być	wszystkie	atomy	silnie	
elektroujemne	np.:	fluor,	azot,	tlen,	w	mniejszym	stopniu	siarka	i	pozostałe	chlorowce.	

O	ile	wiązania	wodorowe	nie	mają	dużego	wpływu	na	budowę	pojedynczych	niewielkich	cząsteczek	
związków,	 to	odrywają	kolosalne	znaczenie	w	przypadku	usieciowania	 i	upakowania	cząsteczek	
związku	w	komórce	elementarnej	kryształu.		

Przykładem	znaczenia	wiązań	wodorowych	w	życiu	codziennym	jest	ich	wpływ	na	strukturę	DNA	
i	białek.	DNA	składa	się	z	dwóch	łańcuchów	nukleotydowych,	które	łączą	się	ze	sobą	przy	pomocy	
wiązań	wodorowych	tworząc	strukturę	drugorzędową	(Ryc.	5).	W	przypadku	białek	układ	wiązań	
wodorowych	warunkuje	powstanie	drugorzędowej	struktury	białka.	Są	to	najczęściej	wiązania	po‐
między	atomami	tlenu	grupy	karboksylowej	a	atomami	wodoru	grupy	aminowej	(Ryc.	6).	

	 	

Ryc.	5.	Struktura	drugorzędowa	DNA:		
a)	model	czasowy,	b)	wzór	półstrukturalny.	

Ryc.	6.	Struktura	drugorzędowa		
białka	(α‐helisa).	
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Zadanie	1.	Wizualizacja	układu	wiązań	wodorowych	prostych	związków	organicznych	
i	cząsteczek	nieorganicznych	

W	zależności	od	ilości	grup	karboksylowych,	aminowych,	czy	wodorotlenowych	możemy	mieć	do	
czynienia	z	różną	ilością	wiązań	wodorowych	i	ewentualnym	ułożeniem	cząsteczek	w	przestrzeni	
względem	siebie.	Najprostszym	układem	jest	sytuacja	w	której	w	cząsteczce	występują	tylko	i	wy‐
łącznie	wiązania	wewnątrzcząsteczkowe.	W	 przypadku	wiązań	wodorowych	międzycząsteczko‐
wych	układem	0D	(najprostszym)	jest	ten	w	którym	cząsteczka	związku	tworzy	jeszcze	tylko	z	jedną	
cząsteczką	wiązanie	wodorowe,	układ	jest	skończony.	

0D	

Przykładem	układu	wiązań	wodorowych	0D	są	wiązania	cząsteczek	kwasu	benzoesowego.	

1. Otworzyć	Przyklad_06.	

2. W	oknie	programu	Mercury	wybrać	Style:	[Ball	and	Stick].	

3. Jeżeli	prezentowana	cząsteczka	nie	zawiera	w	swojej	budowie	atomów	wodoru	należy	na	
dole	programu	w	zakładce	Options	kliknąć	Show	hydrogens.	

4. W	 celu	 przejrzystości	 rysunku	 możemy	 usunąć	 te	 atomy	 wodoru,	 które	 nie	 będą	 brały	
udziału	w	tworzeniu	wiązań	wodorowych.	Zostawiamy	te	związane	z	atomami	tlenu.	W	tym	
celu	najeżdżamy	kursorem	myszki	na	deklarowany	atom	wodoru	i	klikamy	prawym	klawi‐
szem.	Po	rozwinięciu	się	paska	zadań	klikamy	na	Show/Hide	a	następnie	Hide.	

5. Jeżeli	nie	są	aktywne	na	dole	programu	funkcje	Display	Options	wybrać	z	górnego	paska	
poleceń	View	>	Toolbars	>	Display	Options.		

6. Kliknąć	w	kwadrat	przy	[v]	H‐Bond	,	w	ten	sposób	zostaną	wygenerowane	wszystkie	moż‐
liwe	 wiązania	 wodorowe	 zarówno	 te	 wewnątrzcząsteczkowe,	 jak	 i	 międzycząsteczkowe.	
W	przypadku	prostej	cząsteczki	kwasu	benzoesowego	pojawią	się	tylko	dwa	wiązania	wo‐
dorowe.	

7. Klikamy	 dwa	 razy	 na	 przerywaną	 linię	 przedstawiającą	 na	 rysunku	wiązanie	wodorowe.	
W	ten	sposób	wygenerowana	zostanie	druga	cząsteczka	związku.	

8. Aby	sprawdzić	pomiędzy	jakimi	atomami	występują	wiązania	wodorowe	(konkretne	nazwy	
atomów)	klikamy	na	dole	ekranu	w	zakładce	Options	[v]	Label	atoms.	Jeżeli	interesuje	nas	
opis	konkretnych	atomów	to	należy	na	nie	kliknąć	lewym	klawiszem	myszy	(zostaną	pod‐
świetlone	na	żółto)	i	dopiero	wtedy	kliknąć	[v]	Label	atoms.	

9. Aby	sprawdzić	długość	wiązania	wodorowego	mamy	dwie	możliwości:	

a) w	górnej	części	programu	rozwijamy	zakładkę	przy	Picking	Mode	 i	zaznaczamy	Mea‐
sure	Distances.	Klikamy	teraz	na	atomy	pomiędzy	którymi	chcemy	sprawdzić	odległość	
(długość	wiązania).	Wynik	wyświetla	się	na	ekranie.	W	celu	usunięcia	wyniku	klikamy	na	
Clear	Measurements	(obok	Picking	Mode).	Aby	sprawdzić	kąt	wiązania	wodorowego	
wybieramy	Picking	Mode:	Measure	Angles	i	zaznaczmy	interesujące	nas	atomy.	

b) w	dolnej	 części	 programu	 klikamy	More	 Info	 i	 po	 rozwinięciu	 klikamy	Contact	List.	
W	tabeli	wypisane	są	długości	występujących	wiązań	wodorowych.		

10. Aby	wrócić	do	części	niezależnej	w	komórce	elementarnej	należy	kliknąć	Reset	w	 lewym	
dolnym	rogu	programu.	

11. Przed	zapisem	naszej	pracy	w	pliku	graficznym	możemy	zmienić	niektóre	kolory:	

a) klikamy	na	Display,	następnie	po	rozwinięciu	Colours	>	Background	Settings…	Po	za‐
znaczeniu	Background	możemy	zmienić	kolor	tła.	

b) klikamy	 na	Display,	 następnie	 po	 rozwinięciu	 Colours	 >	 Element	 colours	możemy	
zmieć	 kolor	 dowolnej	 grupy	 atomów	 (np.	 wszystkich	 atomów	 węgla)	 wchodzących	
w	skład	cząsteczki.	Wystarczy	tylko	w	wyświetlanym	układzie	okresowym	kliknąć	na	po‐
żądany	pierwiastek,	zmienić	kolor	i	wcisnąć	OK.	
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1D	

Dla	takiego	układu	wiązań	wodorowych	możemy	zaobserwować,	że	sieć	wiązań	wodorowych	two‐
rzy	układ	nieskończony	w	jednym	wymiarze.	

1. Otworzyć	Przyklad_07.	

2. Wykonując	wszystkie	czynności	zawarte	do	układu	0D	można	prześledzić	rozkład	wiązań	
wodorowych,	powstałych	pomiędzy	cząsteczkami	prezentowanego	związku.	

3. Jaka	jest	różnica	dla	układu	0D	i	1D?	

4. Podobne	rezultaty	uzyskamy	otwierając	Przyklad_08.	

2D	

Dla	takiego	układu	wiązań	wodorowych	możemy	zaobserwować,	że	sieć	wiązań	wodorowych	two‐
rzy	układ	nieskończony	w	dwóch	wymiarach.		

1. Otworzyć	Przyklad_09.	

2. Wykonując	wszystkie	czynności	zawarte	do	układu	0D	można	prześledzić	rozkład	wiązań	
wodorowych,	powstałych	pomiędzy	cząsteczkami	prezentowanego	związku.	

3. Jaka	jest	różnica	w	stosunku	do	poprzednich	układów?	

4. Podobne	rezultaty	uzyskamy	otwierając	Przyklad_10.	

3D	

Dla	takiego	układu	wiązań	wodorowych	możemy	zaobserwować,	że	sieć	wiązań	wodorowych	two‐
rzy	układ	nieskończony	w	trzech	wymiarach.	

1. Otworzyć	Przyklad_11.	

2. Wykonując	wszystkie	czynności	zawarte	do	układu	0D	można	prześledzić	rozkład	wiązań	
wodorowych,	powstałych	pomiędzy	cząsteczkami	prezentowanego	związku.	

3. Jaka	jest	różnica	w	stosunku	do	poprzednich	układów?	

W	programie	występują	również	dodatkowe	zaawansowane	opcje	do	generowania	i	selekcji	wiązań	
wodorowych.	Klikając	dwa	razy	na	User	defined	obok	H‐Bond	wyświetlimy	dodatkowy	panel	De‐
fine	H‐Bond.	Korzystając	z	tego	panelu	możemy:	

a) zdefiniować	kąt	Donor−H···Akceptor	powyżej	którego	powinny	występować	pożądane	przez	
nas	wiązania	wodorowe.	

b) Można	bardzo	dokładnie	określić	jaki	ma	być	atom	donorowy	i	atom	akceptorowy.	Opcja	ta	
pozwala	na	wyświetlenie	tylko	i	wyłącznie	wybranych	wiązań.	

c) Przy	pomocy	Contact	distance	range	można	ustawić	długość	wiązania	wodorowego	Donor‐
Akceptor.	W	ten	sposób	można	również	usunąć	wiązania	z	prezentacji.	

d) Opcje	do	odznaczenia	Intermolecular	i	Intramolecular	pozwalają	dokładnie	określić	jakie	
wiązania	wodorowe	będą	wyświetlane	w	programie.	Po	odznaczeniu	tylko	Intermolecular	
widoczne	będą	tylko	wiązania	międzycząsteczkowe,	natomiast	po	odznaczeniu	Intramole‐
cular	widoczne	będą	tylko	wiązania	wewnątrzcząsteczkowe.	

Zadanie	2.	Do	samodzielnego	wykonania	

Określić	jaki	układ	przestrzenny	tworzą	wiązania	wodorowe	w	strukturach	związków	zawartych	
w	pliku	otrzymanym	od	prowadzącego	(zadania.cif).	
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Warsztaty	laboratoryjne	

Chemia	z	pomocą	nie	tylko	w	chorobie	
dr	inż.	Anna	Miietlarek‐Kropidłowska	

Zachodzące	w	ludzkim	ciele	przemiany	były	przedmiotem	zainteresowania	od	wieków.	Już	w	papi‐
rusach	ze	starożytnego	Egiptu	(ok.	1500	r.	p.n.e.)	znajdujemy	zapiski	o	chorobach,	w	przypadku	
których	występuje	poliuria	 (wielomocz).	Aretaeus	 z	Kapadocji	w	 I	wieku	odnotował	objawy	 cu‐
krzycy	[1,	2].	Molier	w	swej	komedii	 	 „Medyk	mimo	chęci”	 (1650	r.)	opisywał	również	obecność	
cukru	w	moczu.	Musiało	jednak	minąć	wiele	lat	zanim	udało	się	opracować	technikę	umożliwiającą	
wykrywanie	tej	substancji	w	próbkach	biologicznych…	

Carl	August	Trommer	(1806‐1879)	jako	pierwszy	w	1841	roku	opisał	reakcję	umożliwiającą	wy‐
krycie	cukru	w	próbce	moczu.	Jako	odczynnik	zaproponował	alkaliczny	roztwór	siarczanu(VI)	mie‐
dzi(II).	Co	ciekawe,	historię	użycia	odczynnika	Trommera	można	prześledzić	aż	do	czasów	starożyt‐
nego	Egiptu,	gdy	to	Unguentum	Aegyptiacum	było	stosowane	jako	maść	na	rany	i	nowotwory	[3].	
Reagent	ten	był	również	stosowany	w	Wielkiej	Brytanii	do	zwalczania	i	hamowania	wzrostu	kolonii	
grzybów	oraz	w	postaci	 smarowideł	 do	 leczenia	 owrzodzeń.	W	wieku	XVIII	 reakcję	 przeprowa‐
dzano	ogrzewając	grynszpan	Cu(CH3COO)2·Cu(OH)2	z	octem	i	miodem,	w	wyniku	czego	otrzymy‐
wano	 czerwony	 osad	 tlenku	miedzi	 Cu2O,	 choć	 nie	 potrafiono	 jeszcze	wyjaśnić	 powodu	 zmiany	
barwy	mieszaniny.	

Trommer	 eksperymentował	 z	 cukrem	 trzcinowym,	 gronowym	 i	 dekstrynami	 [4].	 Stosując	 alka‐
liczny	roztwór	siarczanu(VI)	miedzi(II)	udało	mu	się	zaobserwować	reakcję	zmiany	barwy	w	wyniku	
dodania	próbki	zawierającej	cukier.	Odnotował	również,	że	podwyższenie	temperatury	powodo‐
wało	przyśpieszenie	reakcji.	Reakcja	Trommera	była	stosowana	w	analityce	klinicznej	przez	nie‐
malże	100	lat.	W	międzyczasie	ulegała	modyfikacjom	–	Louis‐Cherles	Barreswil	wzbogacił	formułę	
o	winian	potasu	[5].	Hermann	von	Fehling	bazując	na	roztworze	Barreswila	zaproponował	roztwór	
umożliwiający	oznaczanie	glukozy	na	drodze	miareczkowania.		

Cukry	–	słodkie	oblicze	chemii	
 Cukry	proste	(monosacharydy)	–	węglowodany,	w	których	strukturze	występuje	od	3	do	7	

atomów	węgla,	 łatwo	krystalizują	 i	 są	 rozpuszczalne	w	wodzie.	 Są	 substancjami	bezwon‐
nymi,	bezbarwnymi,	na	ogół	charakteryzują	się	słodkim	smakiem.	

	

	
Ryc.	1.	Aldozy	i	ketozy.	

o Aldozy	 to	 cukry	proste,	w	których	cząsteczkach	występuje	grupa	aldehydowa.	 Ich	
ogólny	wzór	sumaryczny	to	CnH2nOn	(gdzie	 3).	Wzory	aldoz	zapisywane	są	w	for‐
mie	cyklicznej	lub	łańcuchowej,	co	nie	zawsze	odzwierciedla	ich	rzeczywistą	struk‐
turę.	

 Glukoza	(D‐glukoza),	C6H12O6	–	cukier	prosty	z	grupy	aldoheksoz.	Białe,	drob‐
nokrystaliczne	ciało	stałe,	bardzo	dobrze	rozpuszczalne	w	wodzie	o	słodkim	
smaku.	 Enancjomerem	 D	 glukozy	 jest	 L‐glukoza,	 niewystępująca	 w	 organi‐
zmach	wyższych.	
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α‐D‐glukopiranoza	(projekcja	Hawortha)	 β‐D‐glukopiranoza	(projekcja	Hawortha)	

	
	

α‐D‐glukopiranoza		
(projekcja	stereochemiczna)	

β‐D‐glukopiranoza		
(projekcja	stereochemiczna)	

Ryc.	2.	Wzory	przestrzenne	D‐glukozy. 

o Ketozy	 –	 cukry	proste,	w	których	cząsteczkach	występuje	grupa	ketonowa.	Są	cu‐
krami	redukującymi.	

 Fruktoza,	 C6H12O6	 –	 cukier	 owocowy	należący	 do	 grupy	monosacharydów.	
Występuje	w	owocach,	miodzie	i	nektarze	kwiatów.	Jest	białą	substancją	kry‐
staliczną,	 charakteryzującą	 się	 słodkim	 smakiem	 i	 dobrą	 rozpuszczalnością	
w	wodzie	Fruktoza	jest	znacznie	wolniej	przyswajana	niż	sacharoza	i	glukoza.	
Powoduje	też	wyraźne	podniesienie	poziomu	cholesterolu	we	krwi.	

	

	 	

fruktoza	–	forma	łańcuchowa	 fruktoza	–	forma	cykliczna	

Ryc.	3.	Wzory	przestrzenne	fruktozy. 

 Dwucukry	(disacharydy)	‐		węglowodany	utworzone,	przez	dwa	monosacharydy	w	reakcji	
kondensacji,	która	pociąga	z	sobą	eliminację	z	grup	funkcyjnych	małej	cząsteczki,	najczęściej	
wody.	Disacharydy	rozpuszczają	się	w	wodzie,	mają	słodki	smak	i	również	są	nazywane	cu‐
krami.	

o Sacharoza,	C12H22O11	–	związek	stanowiący	zasadniczy	składnik	cukru	trzcinowego	
i	cukru	buraczanego.	Jego	cząsteczka	zbudowana	jest	z		D‐fruktozy	i		D‐glukozy	połą‐
czonych	wiązaniem	O‐glikozydowym.	
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Ryc.	4.	Sacharoza	w	projekcji	Hawortha.	

Jak	wykryć	cukier?	
Próba	Trommera	to	reakcja	stosowana	do	jakościowego	oznaczania	aldehydów.	Do	jej	przeprowa‐
dzenia	niezbędny	jest	odczynnik	Trommera,	czyli	wodorotlenek	miedzi(II)	otrzymywany	in	situ.	

	
Ryc.	5.	Przebieg	próby	Trommera.	

Odczynnik	Trommera	przygotowuje	się	dodając	wodny	roztwór	wodorotlenku	sodu	do	wodnego	
roztworu	siarczanu(VI)	miedzi(II).	W	ten	sposób	otrzymuje	się	niebieski	osad	wodorotlenku	mie‐
dzi(II).	Wykonanie	próby	polega	na	ogrzewaniu	tego	osadu	z	próbką.	W	przypadku	obecności	alde‐
hydów	niebieski	osad	zmienia	barwę	na	ceglastoczerwoną,	czyli	barwę	tlenku	miedzi(I).	W	zacho‐
dzącej	między	odczynnikiem	Trommera	a	aldehydem	reakcji	redoks,	aldehyd	utlenia	się	do	kwasu	
karboksylowego,	zaś	miedź	ulega	redukcji	z	Cu(II)	do	Cu(I).	

Uwaga:	Ketony	dają	negatywne	wyniki	próby	Trommera.	Należy	jednak	pamiętać,	że	reakcji	tej	ule‐
gają	nie	tylko	aldozy,	ale	także	ketozy	(np.	fruktoza),	które	w	formie	łańcuchowej	mają	grupę	keto‐
nową.	Ketozy	ulegają	bowiem	w	warunkach	reakcji	teutomeryzacji	keto‐enolowej	do	formy	aldehydo‐
wej.	Z	tej	przyczyny	większość	mono‐	i	disacharydów	ma	własności	redukujące.	Do	wyjątków	należy	
sacharoza,	która	nie	zawiera	grup	hemiacetalowych	i	występuje	wyłącznie	w	trwałej	acetalowej	for‐
mie	pierścieniowej.	
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Doświadczenie	1	(klasyczne)	

Potrzebne	odczynniki:	

 glukoza	(s)	
 fruktoza	(s)	
 sacharoza	(s)	
 ksylitol	lub	erytrol	(s)	
 wodorotlenek	sodu	(roztwór	wodny,	ok.	2	mol/dm3)	
 siarczan(VI)	miedzi(II)	(roztwór	wodny)	
 woda	destylowana	

Potrzebne	sprzęty:	

 zlewki	(250	cm3)	
 probówki	
 łaźnia	wodna	(palnik,	trójnóg,	siatka,	zlewka)	

Wykonanie:	

1. Sporządź	wodne	roztwory:	glukozy,	fruktozy,	sacharozy	i	ksylitolu	w	oddzielnych	zlewkach.	

2. Do	probówki	nalej	każdorazowo	ok.	2‐3	cm3	badanej	próbki.	

3. Dodaj	roztwór	wodorotlenku	sodu	do	ok.	połowy	objętości	probówki.	

4. Dodaj	kilka	kropel	roztworu	siarczanu(VI)	miedzi(II).	

5. Probówkę	umieść́	w	łaźni	wodnej	i	ogrzewaj.	

6. Zmiana	koloru	zawartości	probówki	na	ceglastobrunatna,̨	świadczy	o	redukcji	Cu(OH)2	do	
Cu2O	z	równoczesnym	utlenianiem	grupy	aldehydowej	cukru	do	karboksylowej.	

7. Powtórz	reakcję	dla	pozostałych	analizowanych	substancji.	

8. Uzupełnij	kartę	pracy:	

Analizowana	substancja	 Wynik	testu	Trommera	(+	lub	−)	

glukoza	 	

fruktoza	 	

sacharoza	 	

ksylitol	 	

Doświadczenie	2	(wersja	nie	tylko	dla	znudzonych	uczniów)	

Potrzebne	odczynniki:	

 wodorotlenek	sodu	(roztwór	wodny,	ok.	2	mol/dm3)	
 siarczan(VI)	miedzi(II)	(roztwór	wodny)	
 cola	tradycyjna	oraz	typu	„light”	

Potrzebne	sprzęty:	

 zlewki	(250	cm3)	
 probówki	
 łaźnia	wodna	(palnik,	trójnóg,	siatka,	zlewka)	
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Wykonanie:	

1. Przed	Tobą	znajdują	się	dwie	próbki	podpisane	„X”	i	„Y”.	Jedna	z	nich	zawiera	tradycyjną	
colę	 z	 cukrem,	 zaś	 druga	 colę	 typu	 light.	 Twoje	 zadanie	 to	 wcielenie	 się	 w	 analityka	
i	stwierdzenie,	która	z	próbek	zawiera	cukier.	

2. Do	każdej	z	2	probówek	nalej	każdorazowo	ok.	2‐3	cm3	badanej	próbki.	

3. Do	każdej	z	nich	dodaj	roztwór	wodorotlenku	sodu	do	ok.	połowy	objętości	probówki.	

4. Dodaj	kilka	kropel	roztworu	siarczanu(VI)	miedzi(II)	

5. Probówkę	umieść	w	łaźni	wodnej	i	ogrzewaj.	

6. Zmiana	koloru	zawartości	probówki	na	ceglastobrunatną,	świadczy	o	redukcji	Cu(OH)2	
do	Cu2O	z	równoczesnym	utlenianiem	grupy	aldehydowej	cukru	do	karboksylowej.	

7. Wyciągnij	wnioski	z	doświadczenia.	Która	badana	próbka	pochodziła	z	klasycznego	na‐
poju	zawierającego	cukier,	a	która	z	napoju	typu	„light”?	

8. Uzupełnij	kartę	pracy:	

Próbka	 Wynik	próby	Trommera	 Typ	napoju	

X	 	 	

Y	 	 	

Propozycje	rozwinięcia	tematu	podczas	zajęć	z	uczniami	
1. Cukrzyca	i	choroby	cywilizacyjne	

2. Zawartość	cukru	w	napojach	i	pokarmach	

3. Metody	ogrzewania	roztworów	

4. Łaźnia	wodna	i	jej	zastosowanie	

5. Próba	Fehlinga	z	winianami	

6. Próba	Benedicta	z	cytrynianami	

7. „Tęcza	cukrowa”	(Ryc.	6)	

	

	
Ryc.	6.	Tęcza	cukrowa”	wg	Benedicta.	
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Warsztaty	laboratoryjne	

Rozkład	 tiosiarczanu	 sodu	 pod	 wpływem	
kwasu	solnego	

dr	hab.	inż.	Agnieszka	Pladzyk	

Wprowadzenie	
Tiosiarczan	 sodu	 jest	 solą	 sodową	 nietrwałego	 kwasu	 tiosiarkowego.	 Zazwyczaj	występuje	 jako	
pentahydrat,	Na2S2O3·5H2O	i	znajduje	szerokie	zastosowanie	zarówno	jako	odczynnik	w	laborato‐
rium	jak	i	w	życiu	codziennym.	Tiosiarczany	są	nietrwałe	i	łatwo	ulegają	rozkładowi	pod	wpływem	
światła,	czy	też	w	obecności	silnych	kwasów	i	metali,	dlatego	też	nie	występują	one	w	przyrodzie	
jako	wolne	związki.	Są	jednak	istotne	dla	organizmów	żywych,	ponieważ	biorą	udział	w	kilku	pro‐
cesach	biochemicznych,	m.	in.	w	biosyntezie	L‐cysteiny	–	aminokwasu	zawierającego	ugrupowanie	
tiolanowe	(‐SH)	[1].		

Z	właściwości	 chemicznych	warto	wspomnieć,	 że	 tiosiarczany	 pod	wpływem	 silnych	 utleniaczy	
utleniają	się	do	jonów	SO42–,	zaś	w	wyniku	działania	słabych	utleniaczy	przechodzą	w	jony	tetratio‐
nianowe	S4O62–.	Dodanie	do	roztworu	tiosiarczanów	kwasu	solnego	powoduje	ich	rozkład	z	wydzie‐
leniem	wolnej	siarki	i	ditlenku	siarki	[2].	Reakcja	ta	zachodzi	dwuetapowo,	a	powstający	nietrwały	
kwas	tiosiarkowy	H2S2O3	jako	produkt	pośredni	ulega	natychmiastowemu	rozkładowi:	

Na2S2O3		+	2	HCl		→		2	NaCl		+		H2S2O3	

H2S2O3		→		H2O		+		SO2		+		S	

Reakcję	można	też	zapisać	sumarycznie	jako:	S2O32−	+	2	H+	→	[H2S2O3]	→	S↓	+	SO2	+	H2O.	

Na	wczesnych	etapach	tej	reakcji,	przy	użyciu	wskaźnika	laserowego,	można	zauważyć	tworzenie	
się	zolu	cząstek	siarki	i	mający	miejsce	tzw.	efekt	Tyndalla.		

Szybkość	tej	reakcji	zależy	zarówno	od	stężenia	reagentów,	jak	i	temperatury,	w	której	reakcja	za‐
chodzi.	Jak	można	przewidzieć,	wraz	ze	wzrostem	wspomnianych	parametrów	będzie	rosnąć	szyb‐
kość	zachodzącej	reakcji.	Część	doświadczalna	pozwoli	na	zbadanie	zależności	szybkości	reakcji	od	
stężenia	reagentów.		

Tiosiarczany	są	również	stosowane	jako	wybielacze	tkanin	i	pulpy	papierowej	w	procesie	produkcji	
papieru,	a	także	w	procesach	usuwania	chloru	z	wody	w	akwariach,	basenach,	wody	pitnej.	Proces	
ten	opisuje	poniższe	równanie	reakcji	chemicznej:	

S2O32−	+	4	Cl2	+	5	H2O	→	2	SO42−	+	8	Cl−	+	10	H+	

Związki	 zawierające	 jony	 tiosiarczanowe
wykorzystywane	 są	 również	 w	 medycynie
jako	 preparaty	 usuwające	 metale	 ciężkie
z	organizmu.	Są	też	stosowane	do	usuwania
toksycznych	cyjanków,	które	dostają	się	do
naszego	organizmu	razem	ze	spożywanymi
migdałami,	 czy	 pestkami	moreli.	 Zawierają
one	 amigdalinę	 –	 związek	 organiczny
z	grupy	 glikozydów,	 który	 w	swej	 budowie
posiada	resztę	nitrylową	[3]	(Ryc.	1).	

	
Ryc.	1.	Wzór	strukturalny	amigdaliny.	

Podczas	trawienia	w	żołądku	zachodzi	hydroliza	amigdaliny,	a	grupa	CN−	uwalniana	jest	jako	tok‐
syczny	cyjanowodór	HCN.	Gdy	migdały	spożywane	są	w	rozsądnych	ilościach,	wówczas	uwalniane	
cyjanki	są	neutralizowane	przez	enzym	rodanazę,	zwaną	inaczej	siarkotransferazą	tiosiarczanową	
[4].	Enzym	ten	jest	obecny	zarówno	w	organizmach	prokariotycznych	jak	i	eukariotycznych,	który	
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w	obecności	tiosiarczanów	ulega	aktywacji	i	rozkłada	trujące	cyjanki	do	nieszkodliwych	jonów	tio‐
cyjanianowych	SCN–	[5]:	

CN−	+	S2O32−	→		SCN−	+	SO32−	

Tiosiarczan	sodu	to	także	bardzo	popularny	utrwalacz	używany	w	klasycznej	fotografii	[6].	Tworzy	
trwałe	i	rozpuszczalne	w	wodzie	kompleksy	z	jonami	srebra,	a	przez	to	umożliwia	usunięcie	niena‐
świetlonego	bromku	srebra	kliszy	fotograficznej:	

2	S2O32−	+	AgBr	→	[Ag(S2O3)2]3−	+	Br−	

Proces	ten	zauważył	i	wyjaśnił	angielski	naukowiec	John	Herschel,	który	w	XIX	wieku	prowadził	
prace	w	dziedzinie	optyki.	 Jest	on	uważany	za	jednego	z	ojców	fotografii	 i	wprowadził	do	języka	
takie	terminy	jak	negatyw	i	pozytyw.	

Tiosiarczan	sodu	znalazł	również	zastosowanie	w	analitycznej	technice	zwanej	jodometrią.	Metoda	
ta	wykorzystuje	mianowany	roztwór	tiosiarczanu	sodu,	usuwając	w	ten	sposób	nadmiar	jodu	z	roz‐
tworów	oznaczanych	w	obecności	skrobi	jako	wskaźnika.	W	reakcji	tej	jony	tiosiarczanowe	redu‐
kują	jod	do	jodków,	utleniając	się	równocześnie	do	tetrationianów:	

2	S2O32−	+	I2		→		S4O62−	+	2	I−	

Sam	pentahydrat	tiosiarczanu	sodu	Na2S2O3·5H2O	to	sól	o	bardzo	ciekawych	właściwościach,	mia‐
nowicie	ulega	rozpuszczeniu	we	własnej	wodzie	krystalizacyjnej	w	temperaturze	48°C	tworząc	jed‐
norodny	roztwór,	który	po	schłodzeniu	jest	roztworem	przesyconym.	Taki	układ	określany	jest	mia‐
nem	roztworu	przesyconego.	Jest	to	układ	niestabilny	termodynamicznie	i	ulega	bardzo	szybkiej	
krystalizacji	kiedy	tylko	proces	ten	zostanie	zainicjowany	za	pomocą	kryształka	tej	samej	soli,	bądź	
innego	materiału.	Proces	krystalizacji	biegnie	w	całej	objętości	roztworu,	czemu	towarzyszy	wy‐
dzielanie	się	dużej	ilości	ciepła,	które	może	utrzymywać	się	nawet	przez	kilkanaście	minut.	Zjawisko	
to	określa	się	mianem	ciepła	krystalizacyjnego	i	jest	ono	wykorzystywane	m.	in.	w	ogrzewaczach	
dłoni.	Mają	one	postać	zamkniętych	torebek	z	tworzywa	sztucznego	i	aktywowane	są	w	momencie	
wygięcia	blaszki	 znajdującej	 się	wewnątrz	 roztworu.	Takie	ogrzewacze	mogą	być	 regenerowane	
przez	ogrzanie	ich	we	wrzątku.	
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Część	eksperymentalna	
Potrzebne	odczynniki:	

 woda	destylowana	
 stały	pentahydrat	tiosiarczanu	sodu	(Na2S2O3·5H2O)	
 roztwór	HCl	(o	stężeniu	5	mol/dm3)	

Potrzebne	sprzęty:	

 7	zlewek	o	objętości	250	cm3	
 kolba	miarowa	o	pojemności	1	dm3	
 bagietka	szklana	
 pipety	szklane	
 wskaźnik	laserowy	
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Wykonanie	doświadczenia:	

1. Przygotuj	0,02	mol/dm3	roztwór	tiosiarczanu	sodu.	W	tym	celu	rozpuść	5	g	uwodnionej	soli	
Na2S2O3·5H2O	w	1	dm3	wody	destylowanej.	

2. Do	siedmiu	zlewek	(„1”	–	„7”)	odmierz	po	250	cm3	tego	roztworu.	

3. Do	zlewki	„1”	dodaj	5	cm3	kwasu	solnego	o	stężeniu	5	mol/dm3.	Zamieszaj	zawartość	naczy‐
nia	bagietką	 i	 zanotuj	 czas	 zmętnienia.	W	 tym	celu	 zastosuj	wskaźnik	 laserowy.	UWAGA:	
zmętnienie	mieszanin	ma	być	na	tyle	duże,	aby	patrząc	przez	zlewkę	nie	można	było	już	zo‐
baczyć	napisu	na	kartce	papieru	ustawionej	za	zlewką.	

4. Do	kolejnych	zlewek	zawierających	roztwór	 tiosiarczanu	sodu	należy	dodać	odpowiednie	
ilości	roztworu	kwasu	solnego:	

 zlewka	„2”	–	5	cm3	HCl	o	stężeniu	2,5	mol/dm3	

 zlewka	„3”	–	5	cm3	HCl	o	stężeniu	1,25	mol/dm3	

 zlewka	„4”	–	5	cm3	HCl	o	stężeniu	0,625	mol/dm3	

 zlewka	„5”	–	5	cm3	HCl	o	stężeniu	0,312	mol/dm3	

 zlewka	„6”	–	5	cm3	HCl	o	stężeniu	0,156	mol/dm3	

 zlewka	„7”	–	5	cm3	HCl	o	stężeniu	0,078	mol/dm3	

5. Za	każdym	razem	zanotuj	czas,	po	którym	następuje	moment	zmętnienia.	Wyniki	zanotuj	
w	poniższej	tabeli:	

Nr	zlewki	 	 	 	 	 	 	 	

Czas	zmętnienia	[min]	 	 	 	 	 	 	 	

6. Przedstaw	wykres	czasu	zmętnienia	[min]	w	funkcji	stężenia	kwasu	solnego	[mol/dm3].	

7. Powtórz	całe	ćwiczenie	dla	roztworu	tiosiarczanu	sodu	o	stężeniu	0,01	mol/dm3.	

Nr	zlewki	 	 	 	 	 	 	 	

Czas	zmętnienia	[min]	 	 	 	 	 	 	 	

8. Wyciągnij	wnioski	wynikające	z	przeprowadzonego	doświadczenia.	Wytłumacz,	czym	spo‐
wodowane	jest	powstawanie	mlecznobiałego	zmętnienia	pochodzącego	od	wytrącanej	siarki	
jeżeli	wiadomo,	że	siarka	jest	żółta?	

Propozycje	rozwinięcia	tematu	podczas	zajęć	z	uczniami	
1. Efekt	Tyndalla.	

2. Rodzaje	roztworów	(nienasycony,	nasycony,	przesycony)	i	sposoby	ich	otrzymywania.	

3. Roztwory	homo‐	i	heterogeniczne	–	rodzaje.	

4. Proces	krystalizacji.	

5. Co	to	jest	papier	i	jak	można	go	otrzymać?	

6. Metody	dezynfekcji	wody.	

7. Jak	należy	postępować	podczas	przygotowywania	roztworów	o	określonych	stężeniach?	


