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Wprowadzenie 
prof. dr hab. inż. Barbara Becker 

Podobnie jak w roku 2016 kolejne spotkanie, któremu nadaliśmy nazwę „Chemia z bliska” ma 
aspekt bardzo praktyczny. Nie tylko dlatego, że biorą w nim udział uczniowie, także dlatego, że jest 
to forum, na którym poglądy mogą wymienić nauczyciele szkół ponadpodstawowych i nauczyciele 
akademiccy. Jest to przy tym spotkanie o charakterze roboczym, bo jak inaczej można kwalifikować 
formę warsztatów? 

Tegoroczne warsztaty zachowują w znacznym stopniu charakter jaki nadaliśmy im w roku ubie-
głym. W znacznym, ale nie do końca. 150-lecie urodzin Marii Skłodowskiej-Curie w sposób natu-
ralny ukierunkowało tematykę wykładu plenarnego. Żyjemy w świecie, który zawsze był choć tro-
chę radioaktywny i warto o tym pamiętać. Dziś radioaktywność usiłujemy „oswoić” i wykorzystać 
tę właściwość części otaczającej nas materii, nie zawsze z dobrym skutkiem.  

Przeciętny „zjadacz chleba” może tego nie widzi, ale chemia stanowi bardzo istotny element naszego 
życia. Sami jesteśmy niesamowicie skomplikowanymi organizmami, które funkcjonują realizując 
nieprawdopodobną liczbę reakcji. Ale czy jedząc śniadanie mamy wrażenie, że dokonujemy szeregu 
przemian chemicznych?  

Prostota pewnych codziennych czynności, w rzeczywistości bardzo chemicznych, każe nam szukać 
inspiracji do prowadzonych warsztatów w życiu codziennym i najbliższym otoczeniu. Taka jest ge-
neza panelu eksperymentalnego dla nauczycieli, gdzie wykorzystując witaminę C, lub wręcz 
zawierający ją sok owocowy, jodynę i wodę utlenioną z apteki można pokazać frapujące i, dla 
słabo zorientowanych, wręcz magiczne reakcje tzw. zegarowe.  

Nasuwa mi się w tym miejscu myśl o wielu uroczystościach szkolnych, akademii „ku czci”, itp. gdzie 
uczniowie prezentują swoje umiejętności np. śpiewu, tańca, gry czy deklamacji. Może czasem warto 
pokazać coś spoza tego kręgu, np. prostą, bardzo bezpieczną, ale też dość „czarodziejską” i bardzo 
medialną reakcję chemiczną? Wszyscy wiemy, że dużo osób, nie tylko uczniów, mówi, że chemii nie 
lubi, ale eksperymenty chemiczne jednak ogląda z dużym zaciekawieniem. A jeżeli czarodziejem 
będzie uczeń, przygotowany do czarów przez nauczyciela? 

Aspekt chemii związanej z życiem przyświecał nam też w przygotowaniu prostych, ale przydatnych 
zajęć dla uczniów. Tegoroczną nowością jest bowiem czynne zaangażowanie uczniów w panele 
eksperymentalne. Wybraliśmy to, co jest łatwe do wykonania, nie wymaga zaawansowanej wiedzy 
chemicznej i może być dostosowane do uczniów o różnym poziomie – gimnazjum i liceum. Będzie 
okazja do poznania podstawowych właściwości chemicznych prostych jonów sześciu metali bloku 
d – Cr, Mn, Fe, Co, Ni i Zn. Większość z nich tworzy barwne sole i wszystkie mają podstawową cechę 
wspólną – są nam absolutnie niezbędne do życia, chociaż niekiedy w bardzo małych ilościach. 
Można będzie poeksperymentować i na końcu sprawdzić się w roli Sherlocka Holmesa dokonując 
identyfikacji nieznanej próbki. 

Drugi panel warsztatowy, podobnie jak w roku ubiegłym, wykorzysta laboratoria kompute-
rowe Wydziału Chemicznego PG. Mamy nadzieję, że zajęcia przy komputerach, a więc chemia tro-
chę wirtualna, będą mogły pokazać to, czego w rzeczywistości łatwo nie da się zobaczyć, czy wyja-
śnić na płaskiej i nieruchomej kartce papieru. Powszechność komputerów i dostęp do darmowego 
oprogramowania niewątpliwie stwarzają taką szansę. 
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Warsztaty komputerowe 

Izomeria optyczna 
dr inż. Andrzej Okuniewski 

Od kiedy tylko ludzie wytwarzali wino znana była osadzająca się 
w zbiornikach fermentacyjnych substancja nazywana „kamie-
niem winnym” (Ryc. 1). Dziś wiemy, że jest to słabo rozpusz-
czalny wodorowinian potasu KHC4H4O6. 

Wolny kwas winowy H2C4H4O6 (Ryc. 2) został wyodrębniony 
z kamienia winnego ok. 800 roku przez arabskiego alchemika 
Dżabira Ibn Hajjana. W 1832 roku francuski fizyk Jean Baptiste 
Biot zaobserwował, że kwas winowy i jego sole zmieniają kieru-
nek polaryzacji światła. 

Francuski biolog i chemik Louis Pasteur w 1847 roku prowadząc 
badania nad kwasem winowym i jego solami zauważył, że ana-
logiczne związki o identycznym składzie wytworzone metodami 
laboratoryjnymi (a nie pozyskane z procesu fermentacji) nie wy-
kazują właściwości skręcania płaszczyzny światła spolaryzowa-
nego. 

Zauważył on ponadto, że w przeciwieństwie do pochodzących 
z wina, kryształy otrzymane w laboratorium występują 
w dwóch formach, które są swoimi zwierciadlanymi odbiciami 
(Ryc. 3). Z kopciuszkową precyzją rozdzielił on te dwa rodzaje 
kryształów. Po rozdziale okazało się, że jedna frakcja skręcała 
światło spolaryzowane tak, jak znany wcześniej kwas winowy 
otrzymany z kamienia winnego, natomiast druga frakcja skrę-
cała płaszczyznę polaryzacji o ten sam kąt, ale w przeciwnym 
kierunku. 

Pasteur zasugerował, że podobnie jak kryształy tak i cząsteczki samego związku muszą być swoimi 
nieidentycznymi lustrzanymi odbiciami podobnie jak prawa i lewa ręka. Tak narodziła się idea chi-
ralności (gr. χειρ – ‘ręka’). 

Szybko zauważono, że wszystkie cząsteczki związków organicznych, w których do jednego atomu 
węgla przyłączone są cztery różne podstawniki wykazują czynność optyczną, o ile nie są zmieszane 
w równomolowym stosunku z cząsteczkami będącymi ich lustrzanym odbiciem (tzw. enancjo-
mery) – taką mieszaninę nie wykazującą czynności optycznej nazwano mieszaniną racemiczną. 

Z biegiem lat okazało się, że mogą istnieć cząsteczki z asymetrycznymi atomami węgla niewykazu-
jące czynności optycznej, jak również cząsteczki wykazujące czynność optyczną bez asymetrycz-
nych atomów węgla, ale to już opowieść na inną okazję… 

Cel zajęć 
Celem warsztatów komputerowych jest zaznajomienie uczestników z wybranymi możliwościami 
pakietu ADC/ChemSketch w zakresie tworzenia wzorów i projekcji stereochemicznych, trójwymia-
rowej wizualizacji cząsteczek, określania konfiguracji bezwzględnej oraz tworzenia nazw prostych 
związków optycznie czynnych (aminokwasy, cukry). 

Zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem pakietu chemicznego ADC/ChemSketch 2016. Bez-
płatna wersja jest już zainstalowana na komputerach w pracowni, natomiast na własne potrzeby 
można program pobrać ze strony internetowej: 

www.acdlabs.com/resources/freeware/chemsketch/ 

 
Ryc. 1. Kryształy wodorowinianu  

potasu na korku od wina [1]. 

 
Ryc. 2. Wzór strukturalny  

kwasu winowego. 

 
Ryc. 3. Pokrój kryształów  

kwasu winowego [1]. 
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Ćwiczenie 1. Tworzenie wzorów stereostrukturalnych 
W niniejszym ćwiczeniu stworzymy wzory stereostrukturalne, które poza połączeniem atomów 
ilustrują ich ułożenie w przestrzeni. W myśl przyjętej konwencji pogrubiony klin  informuje, 
że atom lub grupa atomów na jego poszerzonym końcu znajduje się ponad płaszczyzną rysunku. 
Natomiast atomy lub ich grupy znajdujące się pod płaszczyzną rysunku oznacza się przy pomocy 
przerywanej linii  lub prążkowanego klina jednak w tym przypadku kierunek klina nie 
ma znaczenia (Ryc. 4). 
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Ryc. 4. Trzy równoważne wzory ukazujące tetraedryczną geometrię cząsteczki metanu. 

 Najpowszechniej stosowana jest reprezentacja pierwsza. 

Związki optycznie czynne izolowano początkowo z produktów naturalnych pochodzenia organicz-
nego. Jest to spowodowane tym, że enzymy, które katalizują ich powstawanie w roślinach i zwie-
rzętach są związkami chiralnymi. To, dlaczego tak jest, pozostaje do dziś niewyjaśnioną tajemnicą, 
choć istnieje kilka hipotez. 

Enzymy białkowe są biopolimerami zbudowanymi z α-aminokwasów połączonych wiązaniami 
peptydowymi: 
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Ryc. 5. Wzór strukturalny fragmentu polipeptydu (białka, enzymu…). 

Okazuje się, że 19 z 20 kanonicznych aminokwasów białkowych to związki optycznie czynne (patrz 
tabela na kolejnej stronie). Co więcej, wszystkie z biogennych aminokwasów mają takie samo prze-
strzenne rozmieszczenie grupy aminowej, karboksylowej, atomu wodoru i podstawnika – nazy-
wamy je L-aminokwasami. O oznaczeniach D i L powiemy w ćwiczeniu 3. 

Zadania 
1. Przećwicz obsługę programu ACD/ChemSketch w zakresie rysowania wiązań oraz modyfi-

kacji etykiet atomów i grup funkcyjnych. 

2. Wykonaj wzór strukturalny dla trzech wybranych przez siebie optycznie czynnych amino-
kwasów i przedstaw je analogicznie jak w tabeli na kolejnej stronie. Nie przejmuj się nierów-
nymi długościami wiązań i kątami pomiędzy nimi. 

3. Wiązania do grupy aminowej zamień na kliny przerywane. 

4. Zaznacz pierwszą cząsteczkę i popraw jej wygląd przy użyciu narzędzia Clean Structure. Po-
dobnie popraw wygląd pozostałych dwóch cząsteczek. Możesz też poprawić wszystkie czą-
steczki na raz jeśli nie dokonasz zaznaczenia. 

5. Przycisk Clean Structure możesz klikać po wielokroć (zwykle otrzymując kilka propozycji 
wyidealizowanej struktury zaznaczonej cząsteczki). 

6. Zwróć uwagę, że czasem klin przerywany zamieniany jest na wypełniony i vice versa. Czy 
wiesz dlaczego, skoro geometria cząsteczki i jej czynność optyczna pozostają niezmienione? 
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Ćwiczenie 2. Wizualizacja cząsteczek w 3D 
Program ACD/ChemSketch posiada moduł wizualizacji 3D, 
w którym możemy obracać cząsteczki w przestrzeni. W celu 
uzyskania trójwymiarowej struktury z dwuwymiarowego ry-
sunku program wykorzystuje mechanikę molekularną. Jest to 
prosta metoda chemii obliczeniowej wykorzystująca do mode-
lowania układów cząsteczkowych mechanikę klasyczną. Atomy 
w cząsteczkach traktowane są jak niewielkie kulki połączone 
sprężystymi wiązaniami (Rys. 6).  

Podejście takie wymaga małej mocy obliczeniowej, a co za tym 
idzie szybko pozwala uzyskać wynik. Proste metody mają jed-
nak swoje wady. Zdarza się tak, że uzyskana geometria czą-
steczki znacząco odbiega od rzeczywistej – jest to szczególnie 
częste dla układów elastycznych, wielkocząsteczkowych. 

Możliwość wizualizacji i obracania cząsteczek w 3D na komputerze znakomicie ułatwia naukę 
i pracę osobom ze słabszą wyobraźnią przestrzenną bez konieczności konstruowania modeli z kosz-
townych elementów. 

Zadania 
1. Uruchom moduł 3D wybierając w menu ACD/Labs opcję 3D Viewer. Pojawi się czarne okno. 

Powróć do stworzonych przez siebie struktur wybierając zakładkę ChemSketch na dole 
ekranu (możesz również użyć skrótu klawiaturowego Alt+1). 

2. Zaznacz wybraną cząsteczkę i wybierz opcję Copy to 3D (Alt+2). Zobaczysz wybraną czą-
steczkę w module 3D, jednak gdy spróbujesz ją obrócić okaże się, że jest ona płaska. W celu 
uzyskania struktury przestrzennej wykorzystaj opcję 3D Optimization. 

3. Sprawdź czy wygenerowana struktura ma sens chemiczny. Jeśli zauważysz jakieś anomalie 
może być potrzebna ponowna optymalizacja lub rozpoczęcie procesu od początku. 

4. Wykorzystaj pasek menu do obracania struktury i zmiany jej reprezentacji. Eksperymentuj 
śmiało, to tylko komputer, więc nic nie wybuchnie ;) 

5. W podobny sposób spróbuj zwizualizować trójwymiarowe struktury pozostałych dwóch 
cząsteczek aminokwasów bądź dowolnych innych. 

Ćwiczenie 3. Projekcja Fischera 
Celem przedstawienia przestrzennej budowy związku na pła-
skiej kartce papieru wykorzystuje się projekcje. Jedną z pierw-
szych była projekcja opracowana przez Hermanna Emila Fi-
schera w 1891 dla cząsteczek cukrów. Projekcję tę można wy-
obrazić sobie jako cień powstały na płaszczyźnie w wyniku pro-
stopadłego oświetlenia cząsteczki ustawionej zgodnie z pewnymi 
zasadami (Ryc. 7). 

Najprostszą optycznie czynną cząsteczką węglowodanową jest 
aldehyd glicerynowy (Ryc. 8). Fischer przyjął, że grupa aldehy-
dowa znajdzie się na górze rysunku, a enancjomer skręcający 
płaszczyznę światła spolaryzowanego w prawo będzie posiadał 
w projekcji grupę OH przy chiralnym atomie węgla po prawej 
stronie i określił go mianem izomeru D (łc. dexter – ‘prawy’). Izo-
mer przeciwny został oznaczony jako L (łc. lævus – ‘lewy’).  

Wiązania wzdłuż łańcucha skierowane są pod, a wiązania 
prostopadłe nad płaszczyznę rysunku. 

 
Ryc. 6. Model cząsteczki  

formaldehydu w formie kulek  
połączonych sprężynkami. 

 
Ryc. 7. Wizualizacja projekcji  

Fischera [1]. 
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CH2OH
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Ryc. 8. Cząsteczka aldehydu  

D-glicerynowego. 

6 



W przypadku cukrów, które posiadają więcej centrów asymetrii oznaczenie D/L odnosi się do kon-
figuracji na asymetrycznym atomie węgla najbardziej oddalonym od grupy karbonylowej. Co cie-
kawe, cukry syntezowane przez organizmy żywe, mają jednakową konfigurację na tym atomie wę-
gla i jest ona taka sama jak w aldehydzie D-glicerynowym (podobnie wszystkie aminokwasy wystę-
pują w formie L, co oznacza, że grupa aminowa znajduje się po lewej stronie w projekcji Fischera, 
jeśli grupa karboksylowa zostanie umieszczona u góry, a podstawnik na dole). 

Należy pamiętać, że projekcji Fischera nie wolno obracać, gdyż może to zmieni konfigurację asyme-
trycznych atomów, 

Diastereoizomery (czyli izomery optyczne niebędące swoimi odbiciami lustrzanymi) dla cukrów 
zawierających sześć (heksozy) oraz pięć (pentozy) atomów węgla w formie łańcuchowych aldehy-
dów (aldozy) i ketonów (ketozy) zestawione zostały w tabelach na stronie 5. 

Zadania 
1. Stwórz projekcję Fischera aldehydu D-glicerynowego, która powinna wyglą-

dać tak, jak na rysunku po prawej (grupy funkcyjne możesz dodać jako całe 
etykiety lub rysując je w pełni strukturalnie). 

2. Dokonaj optymalizacji 3D dla tej cząsteczki. Ponieważ pierwotny rysunek był 
płaski masz równe szanse na otrzymanie struktury izomeru D i L. 

3. Sprawdź, jaki z izomerów wygenerował program, ustawiając cząsteczkę zgodnie z zalece-
niami Fischera (grupa aldehydowa u góry, wiązania C−C do tyłu, wiązania C−O i C−H do 
przodu). 

4. W sytuacji gdyby wygenerowana struktura była enancjomerem L możesz ją łatwo zmienić 
klikając przycisk Mirror (odbija cząsteczkę w lustrze) lub wybierając opcję Invert Center i kli-
kając w chiralny atom węgla (zmienia konfigurację na konkretnym atomie). W tym drugim 
przypadku może okazać się konieczna ponowna optymalizacja struktury. 

5. Na podstawie tabel na stronie 5 spróbuj wykonać wzór Fishera dla wybranego przez siebie 
cukru. Dla ułatwienia możesz posłużyć się modułem 3D, który masz już opanowany. 

6. Stwórz projekcję Fischera dla wybranego przez siebie L-aminokwasu (strona 4). Wykorzy-
staj poznane dotąd narzędzia. 

Ćwiczenie 4. Projekcja Hawortha 
Reakcja grupy karbonylowej aldehydów i ketonów z alkoholami prowadzi do powstawania odpo-
wiednio hemiacetali i hemiketali (gr. χημι – ‘pół’, ponieważ tylko jedna grupa −OH jest przyłą-
czana, choć w przypadku reakcji międzycząsteczkowych mogą przyłączyć się dwie). Tak się składa, 
że w cząsteczkach cukrów występują zarówno grupy karbonylowe, jak i hydroksylowe, zatem ist-
nieje możliwość reakcji wewnątrzcząsteczkowej prowadzącej do powstania cyklicznych hemiace-
tali i hemiketali. 

Właściwości takie wykazują pentozy oraz heksozy tworząc pierścienie pięcio- (furanozy) i sześcio-
członowe (piranozy). Nazwy pochodzą od podstawowych pierścieni: 

O

 
furan 

O

 
2H-piran 

Pierścienie te po nachyleniu i zamianie wiązań na kliny są podstawą projekcji Hawortha. W pro-
jekcjach tych, dla cukrów D, terminalna we wzorze linowym grupa CH2OH znajduje się w górnej czę-
ści rysunku, a pozostałe są do niej dopasowane tak, aby zachować ich konfigurację. 

CHO

H OH

CH2OH
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W wyniku tworzenia się wiązania hemiacetalowego (hemiketalowego) powstaje nowe centrum ste-
reogeniczne (chiralny atom węgla). W zależności od uwarunkowań może ono przyjąć jedną z dwóch 
konformacji, które zwykło się określać jako anomery α i β. Izomer α posiada grupę OH przy ano-
merycznym atomie węgla (oznaczonym poniżej gwiazdką) skierowaną przeciwnie do terminalnej 
grupy CH2OH, co w przypadku cukrów D oznacza, że jest ona pod płaszczyzną pierścienia. 

∗

O

OH OH

OH

OH

CH2OH

 
α-D-glukopiranoza 

∗

O

OH

OH

OH

OH

CH2OH

 
β-D-glukopiranoza 

OH

CH2OHCH2OH

OH

OH
O

 
α-D-fruktofuranoza 

CH2OH

OHCH2OH

OH

OH
O

 
β-D- fruktofuranoza 

Zadania 
1. Dla wprawy stwórz projekcję Hawortha jednego z cukrów przedstawionych powyżej. 

2. Następnie stwórz projekcje Hawortha dla dwóch wybranych przez siebie cukrów spośród 
tych, które zestawione zostały w tabelach na stronie 5. 

Ćwiczenie 5. Określanie konfiguracji absolutnej i nazewnictwo  
Konwencja konfiguracji względnej D/L jest stosowana praktycznie tylko dla aminokwasów i cukrów. 
W latach 50. XX wieku naukowcy R. S. Cahn, C. K. Ingold i V. Prelog opracowali bardziej uniwersalny 
system nazywany konfiguracją absolutną R/S. (łc. rectus – ‘prawy’, sinister – ‘lewy’). 

Aby określić konfigurację danego atomu należy ustalić pierwszeństwo podstawników: 

• O pierwszeństwie podstawnika decyduje liczba atomowa atomu, który jest bezpośrednio 
przyłączony do centrum chiralności. W wypadku izotopów, o pierwszeństwie decyduje 
większa liczba masowa. 

• Jeśli podstawniki łączą się z centrum chiralności atomami tego samego pierwiastka, to bierze 
się pod uwagę kolejne atomy. 

• Jeśli atom A jest połączony z B wiązaniem podwójnym, to traktuje się to wiązanie jako poje-
dyncze oraz do atomu A przyłącza się kolejny, wirtualny atom B, który dalej nie łączy się z 
innymi atomami. 

• Jeśli podstawniki różnią się tylko rozmieszczeniem atomów to podstawnik R ma pierwszeń-
stwo przed S, a Z ma pierwszeństwo przed E. 

• Wolne pary elektronowe mają najniższe pierwszeństwo. 
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Cząsteczkę związku ustawia się następnie tak, aby podstawnik o najniższym pierwszeństwie znaj-
dował się z tyłu i sprawdza się, czy podczas obracania grupy wraz ze wzrostem pierwszeństwa pod-
stawników dokonuje się obrotu w prawo (izomer R), czy w lewo (izomer S). 

3

2 1

4

 
izomer R 

1

2 3

4

 
izomer S 

W programie ChemSketch istnieje również możliwość automatycznego określania geometrii, jak 
również nadawania nazw związkom optycznie czynnym (moduł ACD/Name). 

Zadania 
1. Określ konfigurację absolutną poniższych związków. W tym celu: 

a. Przerysuj wzory do programu ChemSketch 

b. Stwórz modele 3D (w razie potrzeby pamiętaj by zmienić konfigurację centrum ste-
reogenicznego po optymalizacji 3D) 

c. Określ pierwszeństwo podstawników i ustaw cząsteczkę zgodnie z zaleceniami CIP 

d. Przypisz centrom stereogenicznym odpowiednią konfigurację 

2. Określ konfigurację tych samych związków przy pomocy opcji Tools > Generate > Stereo De-
scriptors i sprawdź, czy wyniki się zgadzają. 

3. Na koniec wygeneruj nazwy związków przy pomocy Tools > Generate > Name for structure, 
aby sprawdzić jak należy umieszczać deskryptory w nazwie. Nazwy zanotuj pod wzorami 
związków. 

OH

O

OH

 

COOH

OH

 

H2N

Cl

 

 OH

OH O

OH

O

HO

 

O

HOCH2

HO
OH

OH

OH
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Warsztaty laboratoryjne dla nauczycieli 

Chemiczny zegar jodowy 
dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk 

Reakcje określane pojęciem „zegarowych” należą do grupy reakcji chemicznych, które polegają na 
równoległym zachodzeniu dwóch reakcji: szybkiej i wolnej, a ich efekt nie jest widoczny od razu po 
zmieszaniu substratów, ale dopiero po pewnym czasie. Przykładem jest tzw. zegar jodowy, często 
nazywany również reakcją Harcourta od nazwiska jej twórcy angielskiego chemika Augustusa G. V. 
Harcourta (1834-1919). Reakcja polega na utlenianiu jodków do I2 i ich automatycznej redukcji 
przez tiosiarczany z powrotem do jodków w obecności skrobi pełniącej rolę wskaźnika. 

Do przeprowadzenia oryginalnej reakcji potrzebujemy 1% roztwór jodku potasu KI, 4% roztwór 
kwasu solnego HCl (może być nawet kwas octowy), 0,1% roztwór tiosiarczanu sodu Na2S2O3, 
wskaźnik skrobiowy (łyżeczka kleiku skrobiowego) oraz wodę utlenioną (roztwór nadtlenku wo-
doru H2O2 o stężeniu 3%). Po zmieszaniu wszystkich reagentów w podanej kolejności zaczynają 
zachodzić następujące procesy: 

1. powolna reakcja utleniania jodków przez nadtlenek wodoru: 

2 I− + H2O2 + 2 H+ → I2 + 2 H2O 

2. szybka reakcja tiosiarczanów z powstałym I2 prowadząca do powstania jodków I‒ i tetratio-
nianów S4O62– 

I2 + 2 S2O32‒ → 2 I‒ + S4O62‒ 

Jony jodkowe są powoli utleniane przez nadtlenek wodoru do wolnego jodu I2, który bardzo szybko 
jest redukowany przez tiosiarczany, dlatego też nie reaguje ze skrobią. Mieszanina reakcyjna pozo-
staje bezbarwna aż do momentu zużycia tiosiarczanów. Gdy ich zabraknie, powstający w pierwszej 
reakcji pierwiastkowy jod w obecności skrobi spowoduje zabarwienie się mieszaniny na charakte-
rystyczny ciemnoniebieski kolor. Dzieje się tak, gdyż skrobia, polimer zbudowany m. in. z cząste-
czek wielocukru amylozy, tworzy kompleks z wolnym jodem, a dokładniej z jonem I3‒ tworzonym 
przez wolny jod I2 i jony jodkowe I‒ (Ryc. 1). 

 

 

Ryc. 1. Schemat przedstawiający strukturę łańcucha skrobi złożonego z amylozy (po lewej) [1]  
i kompleksu skrobi z jonem I3‒ [2]. 

Reakcja Harcourta może być modyfikowana poprzez zmianę stężenia reagentów czy temperatury 
mieszaniny, co dodatkowo pozwala zrozumieć jak wspomniane parametry wpływają na szybkość 
reakcji. Ponieważ substraty do tej klasycznej reakcji są tanie i stosunkowo łatwo dostępne, można 
ją przeprowadzić nawet w skromnie wyposażonym laboratorium szkolnym.  

Dostępną praktycznie dla każdego ucznia, domową wersją reakcji zegarowej jest ta wykorzystująca 
jako substraty jodynę, wodę utlenioną oraz witaminę C. Wszystkie trzy specyfiki są tanie i sprzeda-
wane w aptece bez recepty. Mimo prostoty wykonania jest to reakcja niezwykle efektowna. 
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W przypadku „domowej” reakcji zegarowej reduktorem zamiast tiosiarczanu jest kwas L-askorbi-
nowy (Ryc. 2), czyli witamina C, a źródłem jodu i jonów jodkowych jest jodyna (rozcieńczony roz-
twór I2 w 90% etanolu z dodatkiem jodku potasu). Jako utleniacz służy woda utleniona, czyli 3% 
roztwór nadtlenku wodoru w wodzie. 

 
Ryc. 2. Budowa cząsteczki kwasu L-askorbinowego i produktu jego utlenienia. 

Tak jak to ma miejsce w klasycznej reakcji Harcourta z tiosiarczanami, jodki utleniane są przez wodę 
utlenioną do wolnego jodu (reakcja powolna). Powstały jod jest z kolei redukowany z powrotem do 
jodków przez kwas askorbinowy (reakcja szybka): 

2 I‒ + H2O2 → I2 + 2 OH‒ (wolno) 

I2 + C6H8O6 (wit. C) → 2 I‒ + C6H6O6 + 2 H+ (szybko) 

Przy dostatecznej ilości nadtlenku wodoru koniec reakcji jest determinowany przez dostępność re-
duktora, jakim jest kwas askorbinowy. Całkowite zużycie kwasu askorbinowego uniemożliwia bo-
wiem redukcję jodu do jodków i dzięki utrzymującej się obecności I2 pojawia się zabarwienie po-
chodzące od kompleksu ze skrobią. 

Tę samą reakcję możemy przeprowadzić z wykorzystaniem produktów zawierających witaminę C, 
np. wyciśnięty sok z cytryny (średnia zawartość witaminy C wynosi 53 mg/100 g soku wg USDA 
National Nutrient Database) czy inny sok owocowy. 

Część doświadczalna 

Wersja z witaminą C 
Odczynniki:  

• woda destylowana – 60 ml 

• witamina C (tabletka musująca 1000 mg) 

• jodyna 3% (sprzedawana w aptekach) – 3 ml 

• nadtlenek wodoru (woda utleniona 3% sprzedawana w aptekach) – 20 ml 

• kleik skrobiowy (zawiesina mąki ziemniaczanej w wodzie) – kilka ml 

Aparatura: 

• zlewka o objętości 250 ml 

• bagietka szklana 

• mieszadło magnetyczne 

• mieszadełko 

Opis doświadczenia: 

Po rozpuszczeniu tabletki witaminy C w 60 ml wody destylowanej należy wziąć 20 ml tego roztworu 
i dodać 3 ml jodyny oraz ok. 1-2 ml roztworu skrobi. Całość należy dokładnie wymieszać bagietką 
szklaną lub przy użyciu mieszadła magnetycznego, a następnie dodać 20 ml 3% wody utlenionej 
i obserwować przebieg reakcji mierząc czas od dodania roztworu H2O2. 
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Wersja z sokiem owocowym 
Do reakcji nadaje się sok owocowy o jasnej barwie, przebieg reakcji został sprawdzony dla soku 
pomarańczowego o zawartości co najmniej 30 mg/100 ml soku (informacja z etykiety). 

Odczynniki:  

• sok owocowy – 140 ml 

• jodyna 3% (sprzedawana w aptekach) – 3 ml 

• nadtlenek wodoru (woda utleniona 3% sprzedawana w aptekach) – 20 ml 

• kleik skrobiowy (zawiesina mąki ziemniaczanej w wodzie) – kilka ml 

Aparatura: 

• zlewka o objętości 250 ml 

• bagietka szklana 

• mieszadło magnetyczne 

• mieszadełko 

Opis doświadczenia: 

Do 140 ml soku należy dodać 3 ml jodyny i ok. 1-2 ml roztworu skrobi. Zamieszać i następnie dodać 
20 ml 3 % wody utlenionej i obserwować przebieg reakcji. Czas zmiany barwy roztworu na niebie-
ski zależy od zawartości witaminy C w soku i orientacyjnie wynosi 1-3 minut. 

 

Literatura 
1. commons.wikimedia.org 

2. www.chemistryland.com/CHM107Lab/Exp03_DetectOzone/OzoneLab/OzoneLab.htm 

3. S. W. Wright, P. Reedy: J. Chem. Educ. 79 (2002) 41-43. 
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Warsztaty laboratoryjne dla uczniów 

Wykryć niewidoczne, czyli analiza składu 
mieszaniny wybranych kationów trzeciej 
grupy analitycznej 

dr inż. Anna Mietlarek-Kropidłowska 

Chemiczna analiza jakościowa umożliwia identyfikację składników związków chemicznych lub mie-
szanin. W tym celu wykonuje się reakcje chemiczne, w wyniku których wydzielają się osady trudno 
rozpuszczalnych związków, powstają barwne związki lub wydzielają się gazy. Jedna ̨z metod wy-
krywania kationów jest analiza chemiczna w roztworach. 

Właściwości jonów metali Cr, Mn, Fe, Co, Ni i Zn 
Pierwiastki, będące przedmiotem naszych zajęć, znajdziemy w bloku d układu okresowego, w 4 
okresie. Wszystkie należą do grupy tzw. niezbędnych do życia. Określamy je mianem pierwiastków: 

• śladowych (Fe i Zn) – w organizmie przeciętnego statystycznego człowieka znajdziemy kilka 
gramów 

• ultraśladowych (Cr, Mn, Co i Ni) – występują w organizmie ludzkim w ilościach miligramo-
wych 

W ramach zajęć poznawać będziemy charakterystyczne reakcje jonów Cr3+, Mn2+, Fe3+, Co2+, Ni2+ 
oraz Zn2+. Warto zwrócić uwagę, że w grupie tej znajdują się jony amfoterycznych metali: Cr3+ oraz 
Zn2+. W roztworze mocnej zasady jony te przyjmują formę rozpuszczalnych jonów kompleksowych: 
[Zn(OH)4]2− oraz [Cr(OH)4]−. 

Zadanie 1. Wybrane reakcje 
Do dyspozycji uczestnicy mają dobrze rozpuszczalne w wodzie azotany(V) powyższych metali. Za-
uważmy, że w solach chromu i żelaza jony metali są trójwartościowe – Cr(III) i Fe(III), zaś w przy-
padku pozostałych soli obecne są kationy dwuwartościowe, np. Co(II). 

Zadaniem uczestników zajęć jest wykonanie reakcji, w których do niewielkiej ilości roztworu każdej 
z badanych soli dodawane są małymi porcjami (najlepiej po kropli) następujące reagenty: 

1. rozcieńczony roztwór wodny wodorotlenku sodu NaOH 

2. rozcieńczony wodny roztwór amoniaku NH3(aq) 

3. rozcieńczony wodny roztwór siarkowodoru H2S 

4. rozcieńczony wodny roztwór siarczku amonu (NH4)2S otrzymany przez dodanie do próbki 
(3) wodnego roztworu amoniaku, zgodnie z zapisem reakcji: 

2 NH3 + H2S → (NH4)2S 

Po wykonaniu każdej reakcji, uczestnicy odpowiadają sobie na następujące pytania: 

• Jaką barwę mają wyjściowe roztwory? 

• Jak te barwy zmieniają się w trakcie reakcji? 

• Czy wypada osad? 

• Jaką barwę mają wypadające osady? 

• Jak zachowują się te osady w trakcie dodania kolejnych porcji (kropel) odczynnika? 
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Uczestnicy zapisują swoje obserwacje w tabeli: 

 NaOH NH3(aq) H2S (NH4)2S 

Fe(NO3)3     

Co(NO3)2     

Ni(NO3)2     

Mn(NO3)2     

Zn(NO3)2     

Cr(NO3)3     
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Zadanie 2. Reakcje charakterystyczne 
Reakcje z odczynnikami wykorzystanymi w Zadaniu 1 nie zawsze umożliwiają jednoznaczną iden-
tyfikację danego jonu (zwłaszcza w mieszaninie). Z tego też względu w celu zweryfikowania składu 
mieszaniny, przeprowadza się analizę systematyczną lub reakcje charakterystyczne. Analiza wy-
biórcza polega na wykrywaniu poszczególnych jonów bez przeprowadzenia wstępnego rozdziele-
nia. Wykorzystuje się w tym przypadku tzw. reakcje specyficzne dla określonego jonu.  

Zadaniem uczestników zajęć jest wykonanie charakterystycznych reakcji, w których do niewielkiej 
ilości roztworu każdej z badanych soli dodawane są małymi porcjami (najlepiej po kropli) następu-
jące reagenty, zgodnie z poniższą tabelą: 

Jon Metoda wykrywania Wynik 

Fe3+ dodać kilka kropli roztworu rodanku potasu KSCN krwistoczerwone zabarwienie 
oznacza obecność jonów Fe3+ 

Ni2+ do próbki dodać nieco roztworu amoniaku NH3(aq) (w 
przypadku mieszaniny kationów przesączyć), a następ-
nie nawarstwić kilka kropli dimetyloglioksymu (dmg) 

różowe zabarwienie oznacza 
obecność jonów Ni2+ 

Mn2+ niedużą ilość analizowanej próbki zakwasić kwasem 
azotowym(V) HNO3, a następnie dodać szczyptę stałego 
bizmutanu(V) sodu NaBiO3 

zabarwienie roztworu na kolor 
filetoworóżowy świadczy 
o obecności jonów Mn2+ 

Co2+ do małej ilości próbki dodać kilka kropli roztworu ro-
danku potasu KSCN – czy obecne są jony Fe3+? 

• TAK: dodać fluorku sodu NaF (przeprowadzamy 
w ten sposób jony Fe3+ w trwały anion [FeF6]3−) 
do odbarwienia roztworu i następnie postępo-
wać jak opisano poniżej 

• NIE: dodać nadmiar stałego rodanku amonu 
NH4SCN i nieco alkoholu izoamylowego i wy-
trząsać energicznie 

szafirowe zabarwienie górnej 
warstwy alkoholowej wskazuje 
na obecność jonów Co2+ 

Cr3+ dodać stały wodorotlenek 
sodu NaOH do odczynu 
wyraźnie zasadowego, 
a następnie 3 krople roz-
tworu nadtlenku wodoru, 
gotować do rozkładu nad-
miaru H2O2, przesączyć 
roztwór (I). Roztwór (I) 
zakwaszamy kwasem oc-
towym i dzielimy na 2 czę-
ści 

Do jednej części dodajemy 
roztwór octanu amonu 
CH3COONH4 i wprowa-
dzamy kilka kropli roz-
tworu soli ołowiu(II) 

już żółte zabarwienie roztworu 
(I) oznacza obecność jonów 
Cr3+, utlenionych do CrO42−. 
Wytrącenie żółtego osadu 
PbCrO4 potwierdza obecność 
jonów zawierających atom 
chromu 

Zn2+ Do kolejnej części roz-
tworu (I) dodajemy roz-
twór wody siarkowodoro-
wej H2S(aq) 

Wytrącenie białego osadu po-
twierdza obecność jonów Zn2+ 
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Zadanie 3. Chemiczny detektyw, czyli wykryć niewidoczne 
Teraz kolej na Ciebie! 

Od prowadzących zajęcia otrzymasz zlewkę z mieszaniną soli zawierających jony, które dzisiaj po-
znawałaś(eś), oznaczoną numerem (np. 1). Twoim zadaniem jest stwierdzenie, co znajduje się 
w probówce przy użyciu poznanych reakcji. Pamiętaj, że w mieszaninie mogą znajdować się sole: 
Fe(III), Co(II), Ni(II), Zn(II), Cr(III) oraz Mn(II). Przeprowadź doświadczenia i wykorzystaj informacje 
zdobyte podczas dzisiejszych zajęć. Wynik doświadczeń zapisz poniżej: 

Numer mojej mieszaniny: Wykryłam(em) następujące jony: 

Poniżej zapisz, jakie reakcje przeprowadziłeś(as) i jakie obserwacje pozwoliły Ci na stwierdzenie 
obecności (lub nieobecności) danych jonów: 

 

Pamiętaj! 

• Pozostaw miejsce pracy w takim stanie, jak je zastałaś(eś)! 

• Dokładnie umyj sprzęt laboratoryjny, z którego korzystałaś(eś). Na końcu przepłucz szkło 
wodą destylowaną! 

• Przed opuszczeniem pracowni dokładnie umyj ręce. 

16 


	Cel zajęć
	Ćwiczenie 1. Tworzenie wzorów stereostrukturalnych
	Zadania

	Ćwiczenie 2. Wizualizacja cząsteczek w 3D
	Zadania

	Ćwiczenie 3. Projekcja Fischera
	Zadania

	Ćwiczenie 4. Projekcja Hawortha
	Zadania

	Ćwiczenie 5. Określanie konfiguracji absolutnej i nazewnictwo
	Zadania

	Część doświadczalna
	Wersja z witaminą C
	Odczynniki:
	Aparatura:
	Opis doświadczenia:

	Wersja z sokiem owocowym
	Odczynniki:
	Aparatura:
	Opis doświadczenia:


	Literatura
	Właściwości jonów metali Cr, Mn, Fe, Co, Ni i Zn
	Zadanie 1. Wybrane reakcje
	Zadanie 2. Reakcje charakterystyczne
	Zadanie 3. Chemiczny detektyw, czyli wykryć niewidoczne

