V -   
Úkol:

Připravte některé sloučeniny chromu.

Pomůcky:
1. Kónická baňka, zkumavky, tečkovací deska, třecí miska s tloučkem, porcelánový kelímek, troj
hránek, trojnožka, filtrační zařízení.
2. Síran chromitý (Cr2(SO4)3 0,1g), roztok amoniaku (NH3 c = 1mol.dm-3 , 10ml), dichroman
amonný ((NH4)2Cr2O7 0,2g), uhličitan sodný (Na2CO3 0,4g ), hydroxid draselný (KOH
w = 10%, 10ml), kyselina chlorovodíková
3.
(HCl c = 12 mol.dm-3, 8 ml ), dusičnan sodný (NaNO3 0,3g ), chlorid barnatý (BaCl2 w = 5%,
0,5 ml ), dusičnan stříbrný (AgNO3 c =0,1 mol.dm-3, 0,5 ml ), dusičnan olovnatý(Pb(NO3)2
w = 5%, 0,5 ml )
Postup:
1.
2.

A

3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

B

V kádince rozpustíme v 10 ml vody síran chromitý
K připravenému roztoku přidáme roztok hydroxidu draselného po kapkách, dokud vzniká
sraženina.
Sraženinu vpravíme na tečkovací desku do tří důlků. Do prvního přidáváme roztok
hydroxidu draselného, do druhého kyselinu chlorovodíkovou a do třetího amoniak
tak dlouho, až se sraženiny rozpustí.
Jemně rozetřeme dichroman amonný a zahřejeme ve zkumavce. Jakmile začne probíhat
reakce, zahřívání přerušíme.
Připravenou pevnou látku rozetřeme s uhličitanem sodným a dusičnanem sodným.
Směs žíháme v porcelánovém kelímku v trojhranu na trojnožce.
Po zchladnutí taveninu v kelímku vyluhujeme vodou ( asi 10ml ).
Vzniklý roztok rozdělíme do tří zkumavek.
Do první zkumavky přidáme roztok chloridu barnatého, do druhé roztok dusičnanu
stříbrného a do třetí dusičnan olovnatý.
Sledujeme, zda probíhají reakce.

Závěr:
1.

Doplňte tabulky kde 1, 2, 3 je číslování bodů pracovního postupu.

A 1 Cr2(SO4)3(s) + 6H2O
2

+ 3OH(aq)-

3

+ 4OH(aq)+ 3H3O(aq)+
+ 6NH3(aq)

B 1 (NH4)2Cr2O7(s)
2

…(s) + …(g) + 4H2O(g)

…(s) byl oxidován za vzniku chromanu draselného

6 CrO42(aq)- + Ba2+(aq)
CrO42-(aq) + Ag+(aq)
CrO42- (aq) + Pb2+(aq)

pozorované jevy

typ reakce

o.č

A 1
2
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2
3

2.
3.
4.
5.

Pozorované změny (vznik nebo rozpuštění sraženiny,zabarvení produktů,vznik plynu).
Typ reakce (acidobazické, redoxní, komplexotvorné, srážecí).
Určete oxidační číslo atomu chromu v daném reaktantu a produktu(o.č.).
Napište elektronovou konfiguraci Cr.
Jaké vlastnosti z této struktury vyplývají?
V jakém oxidačním čísle mohou vystupovat atomy Cr ve sloučeninách?
Které sloučeniny chromu znáte a jaké mají vlastnosti .

Teoretická úloha
1. Dichroman draselný zahříváme s kyselinou chlorovodíkovou v baňce. Baňka je uzavřená zátkou,
kterou prochází trubička. Ta je spojena s nálevkou. Na vnitřní stranu nálevky přitiskneme vlhký
jodidoškrobový papírek. Nálevka je těsně pod hladinou roztoku hydroxidu draselného v kádince.
2. Do vychladlého roztoku přidáme zinek, baňku opět uzavřeme zátkou, kterou prochází trubička.
Volný konec trubičky ponoříme do kádinky s vodou a obsah baňky protřepáváme.
3. Jakmile se změní barva směsi v celém objemu,polovinu roztoku nalijeme do kádinky s roztokem
síranu měďnatého.
Vysvětlete jednotlivé reakce a napište rovnice jednotlivých reakcí.

