prawie 100 doÊwiadczeƒ
instrukcja

UWAGA: TYLKO DLA DZIECI POWY˚EJ
12 ROKU ˚YCIA. DO U˚YCIA WY¸ÑCZNIE
POD NADZOREM OSÓB DOROS¸YCH
PO
UPRZEDNIM
DOK¸ADNYM
Z A P O Z N A N I U S I ¢ Z I N S T R U KC J Ñ .

Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej
• W przypadku przedostania si´ substancji chemicznej do oka - otwarte oko przemyj
du˝à iloÊcià wody. Zg∏oÊ si´ natychmiast do lekarza.
• W przypadku po∏kni´cia substancji chemicznej - wyp∏ucz usta wodà, daj wod´ do
wypicia. Nie wywo∏uj wymiotów. Zg∏oÊ si´ natychmiast do lekarza.
• W przypadku zatrucia wziewnego - wyprowadê osob´ na Êwie˝e powietrze.
• W przypadku kontaktu substancji chemicznej ze skórà lub oparzeƒ - przemywaj
wodà miejsce kontaktu przez pi´ç minut.
• W przypadku jakichkolwiek wàtpliwoÊci - zg∏oÊ si´ niezw∏ocznie do lekarza.
Weê ze sobà pojemnik wraz z podejrzanà substancja chemicznà.
UTYLIZACJA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH MUSI BYå
PRZEPROWADZANA ZGODNIE Z OBOWIÑZUJÑCYMI PRZEPISAMI
DORAèNA POMOC LEKARSKA
PROSIMY OSOBY NADZORUJÑCE DZIECI PRZY PRZEPROWADZANIU
EKSPERYMENTÓW O ZAPISANIE W PONI˚SZEJ RAMCE NUMERU
TELEFONU DO DORAèNEJ POMOCY LEKARSKIEJ, Z KTÓREGO MO˚NA
B¢DZIE SKORZYSTAå W RAZIE KONIECZNOÂCI.

Twoje LABORATORIUM CHEMICZNE
Zestaw „Laboratorium Chemiczne”,
pozwoli Ci poznaç tajniki chemii i odkryç
mnóstwo ciekawych substancji chemicznych, tak˝e tych znajdujàcych si´
w Twoim otoczeniu. Poprzez zmieszanie
ró˝nych zwiàzków chemicznych b´dziesz
otrzymywaç nowe substancje, uczàc si´
przy okazji o zachodzàcych reakcjach
chemicznych. W miar´ nabywanego
doÊwiadczenia dowiesz si´, ˝e praktyczne
zastosowanie wiedzy chemicznej jest
niezwykle kreatywne i polega na tworzeniu zupe∏nie nowych substancji:
tworzyw sztucznych, syntetycznego
kauczuku, w∏ókien, lekarstw, farb,
barwników itp.
I chocia˝ niektóre reakcje chemiczne
przypominajà magiczne sztuczki, to
w rzeczywistoÊci z wykorzystaniem tego
zestawu odkryjesz ich prawdziwà,
naukowà natur´.
Pami´taj, najlepsze wyniki osiàgniesz

przeprowadzajàc doÊwiadczenia samodzielne i uwa˝nie obserwujàc zachodzàce
reakcje. Kto wie, mo˝e te poczàtki
doprowadzà ci´ kiedyÊ do wielkich
odkryç. Prowadê dokumentacj´ swoich
eksperymentów, zapisuj co robisz, co
zaobserwowa∏eÊ i jaki uzyska∏eÊ rezultat.
Pami´taj, przed rozpocz´ciem doÊwiadczeƒ zapoznaj si´ koniecznie ze
Êrodkami ostro˝noÊci zawartymi
w Rozdziale 1. Pomo˝e Ci to uchroniç
si´ od niebezpiecznego wypadku.
Zorganizuj swoje ma∏e laboratorium. Na
poczàtek mo˝e to byç stary stó∏ w gara˝u
lub w warsztacie. Szczegó∏owo dowiesz
si´ jak to zrobiç w Rozdziale 2 i 3. Tam
te˝ opisane jest w jaki sposób przeprowadzaç eksperymenty.
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UWAGA: DoÊwiadczenia nale˝y przeprowadzaç w dobrze
wentylowanym miejscu. Jest to szczególnie istotne w przypadku
reakcji chemicznych, podczas których powstawaç mogà wyziewy.
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ZAWARTOÂå ZESTAWU
9 odczynników chemicznych
ODCZYNNIK
jodek potasu
w´glan sodu
cynk granulowany
w´glan wapnia
miedê (folia)
kwas winowy
oran˝ metylowy
lakmus
siarczan miedzi
wodorotlenek wapnia

PIKTOGRAM
SZKODLIWOÂå
trujàcy
Xi
dra˝niàcy
F
∏atwopalny
Xi
dra˝niàcy, czynnik korozyjny
Xn
trujàcy
C
czynnik korozyjny

Inne elementy zestawu:
Probówki
Stojak do probówek
Uchwyt do probówki
Palnik spirytusowy
Rurka szklana
Rurka gumowa
¸y˝eczka do odmierzania substancji
Zlewka 100ml
Pr´cik szklany (do mieszania)
Okulary ochronne
Papierki lakmusowe
Filtr papierowy
Korek bez otworu
Korek z otworem
Lejek
Instrukcja
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– 2szt
– 1szt
– 1szt
– 1szt
– 2szt
– 1szt
– 2szt
– 1szt
– 1szt
– 1szt
– 6szt
– 6szt
– 2szt
– 2szt
– 1szt
– 1szt

BEZPIECZE¡STWO
UWAGI DLA OSÓB NADZORUJÑCYCH DZIECI PODCZAS DOÂWIADCZE¡
• Zestaw przeznaczony jest dla dzieci od 12 roku ˝ycia.
• Przeczytaj i stosuj zasady bezpieczeƒstwa oraz udzielania pierwszej pomocy
opisane w tej instrukcji. Trzymaj jà w pobli˝u miejsca przeprowadzania doÊwiadczeƒ.
• Niew∏aÊciwe u˝ycie substancji chemicznych mo˝e prowadziç do uszczerbku na
zdrowiu. Przeprowadzaj tylko doÊwiadczenia opisane w niniejszej instrukcji.
• Dostosuj rodzaj eksperymentu do poziomu wiedzy i umiej´tnoÊci ka˝dego dziecka
tak, aby zapewniç odpowiedni poziom bezpieczeƒstwa.
• Przedyskutuj z dzieckiem kwestie zasad bezpieczeƒstwa i przeka˝ mu, na co ma
zwróciç uwag´. W szczególnoÊci dotyczy to u˝ywania: kwasów, zasad i cieczy
∏atwopalnych.
• W obszarze, w którym przeprowadza si´ doÊwiadczenia nie mogà znajdowaç si´
˝adne niepotrzebne przedmioty. DoÊwiadczenia nale˝y przeprowadzaç z dala od
˝ywnoÊci. Miejsce przeprowadzania doÊwiadczeƒ powinno byç wentylowane
i oÊwietlone oraz powinno mieç doprowadzonà wod´. Stó∏ musi byç stabilny
i odporny na dzia∏anie wysokiej temperatury.
• UWAGA! Przypadkowe rozlanie substancji chemicznych mo˝e powodowaç trwa∏e
zaplamienie materia∏ów absorbujàcych p∏yny, np. dywanów lub mebli.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZE¡STWA
Nale˝y przestrzegaç poni˝szych zasad:
• Przeczytaj instrukcj´ przed przeprowadzaniem doÊwiadczenia i trzymaj jà
w pobli˝u miejsca przeprowadzania eksperymentu.
• Dzieci, zwierz´ta i osoby bez za∏o˝onych okularów ochronnych muszà znajdowaç
si´ poza obszarem przeprowadzania doÊwiadczeƒ.
• Zawsze zak∏adaj okulary ochronne.
• Zestaw i chemikalia trzymaj w miejscu niedost´pnym dla ma∏ych dzieci.
• Myj sprz´t laboratoryjny bezpoÊrednio po zakoƒczeniu pracy w laboratorium.
• Upewnij si´, ˝e wszystkie pojemniki z substancjami chemicznymi sà szczelnie
zamkni´te i umieszczone we w∏aÊciwych dla siebie miejscach.
• Myj r´ce po zakoƒczeniu doÊwiadczenia.
• Nie u˝ywaj sprz´tu innego, ni˝ dostarczony w zestawie.
• Nie jedz, nie pij i nie pal w obszarze przeprowadzania doÊwiadczeƒ.
• Nie pozwól, aby substancje chemiczne przedosta∏y si´ do ust lub oczu.
• Nie trzymaj chemikaliów w opakowaniach po artyku∏ach spo˝ywczych.
Pozbàdê si´ opakowaƒ zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami i zasadami.
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Ârodki
bezpieczeƒstwa
1. Zorganizuj swoje laboratorium zgodnie
z zasadami opisanymi w nast´pnym
rozdziale. Zapewnisz sobie bezpieczne
warunki pracy i zminimalizujesz ryzyko
po˝arowe.
2. W laboratorium zawsze noÊ fartuch
zabezpieczajàcy Twoje ubranie i okulary
ochronne na oczy. Jest to szczególnie
wa˝ne przy pracach z wykorzystaniem
kwasów i zasad oraz podczas podgrzewania substancji chemicznych (zw∏aszcza
tryskajàcych i wydzielajàcych dymy lub
gazy).
3. Zachowaj ostro˝noÊç przy pos∏ugiwaniu si´ szklanymi rurkami i innym
szklanym osprz´tem laboratoryjnym.
St∏uczone szk∏o ma bardzo ostre
kraw´dzie! Przeciskajàc szklanà rurk´
przez korek zawsze trzymaj jà przez
grubà tkanin´.
4. Pami´taj:
• Nie próbuj nigdy substancji
chemicznych. Wi´kszoÊç z nich jest
trujàca lub szkodliwa.
• Nie wàchaj odczynników i gazów.
• Nie zapomnij umyç ràk po dotkni´ciu
odczynników i sprz´tu laboratoryjnego,
zanim dotkniesz twarzy lub ˝ywnoÊci.
• Nie eksperymentuj na w∏asnà r´k´.
Niektóre substancje chemiczne po
zmieszaniu reagujà ze sobà i wydzielajà
trujàce gazy lub niebezpiecznie tryskajà.
Wykonuj tylko doÊwiadczenia z niniejszej
instrukcji.
• Ogieƒ palnika spirytusowego jest
bardzo goràcy i s∏abo widoczny w jasno
oÊwietlonym pomieszczeniu.
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R ozdzia∏ 1
• Z uwagà u˝ywaj no˝yka do szk∏a.
Ma bardzo ostre kraw´dzie.
• Obchodê si´ ostro˝nie z goràcym
sprz´tem, aby nie poparzyç si´ np. od
probówki, stojaka, metalowej siatki itp.
Goràce probówki mo˝na ostudziç
wk∏adajàc je do zlewki.
• Szczególnie uwa˝aj na kwasy
i zasady. Sà to substancje ˝ràce i w przypadku przedostania si´ do oczu mogà
wywo∏aç bardzo niebezpieczne
poparzenia.
• Przed zapaleniem palnika
spirytusowego umieÊç go na tacy lub
kuwecie, która w przypadku rozlania
spirytusu uchroni stó∏.
• Pojemnik ze spirytusem lub innà
∏atwopalnà substancjà trzymaj z dala
od êród∏a otwartego ognia.
• Podgrzewajàc substancj´
chemicznà w probówce, skieruj wylot
probówki w bezpiecznà stron´ na
wypadek nag∏ego wyrzucenia jej
zawartoÊci.
• Czytaj dalej! Teraz dowiesz si´, jak
post´powaç w przypadkach, gdyby jednak
przytrafi∏ ci si´ wypadek.
5. Przedostanie si´ kwasu, zasady
lub innej substancji do ust lub oczu
(np. po nieuwa˝nym potarciu oczu
brudnymi r´koma). Przemyj oczy lub
usta du˝à iloÊcià wody. Skontaktuj si´
z lekarzem, je˝eli bolesnoÊç utrzymuje
si´ po umyciu.
6. Oparzenia. W przypadku, krótkiego
kontaktu z goràcym przedmiotem
lub substancjà, w∏ó˝ r´k´ do zimnej wody.
Zahamujesz w ten sposób dalszà

degradacj´ tkanki. W przypadku
powa˝niejszego oparzenia, zg∏oÊ si´
natychmiast do rodziców lub lekarza.

laboratoryjnego. Nie przeprowadzaj
tak˝e doÊwiadczeƒ, gdy znajdujà si´
w pobli˝u.

7. Skaleczenia. Odkaê miejsce skaleczenia odpowiednim Êrodkiem i za∏ó˝
opatrunek. W przypadku wi´kszych
zranieƒ konieczne jest zastosowanie
zasad pierwszej pomocy.

10. Przedmioty powszechnego
u˝ytku. Nie u˝ywaj do doÊwiadczeƒ
naczyƒ i sztuçców, które wykorzystywane
sà w domu do Êrodków spo˝ywczych itp.
Nie stosuj substancji chemicznych
u˝ywanych w domu z wyjàtkiem
opisanych w tej instrukcji. Zmieszanie
Êrodków czyszczàcych z chemikaliami
doprowadzi∏o ju˝ wielokrotnie do
groênych wypadków.

8. Po˝ar. Ma∏y po˝ar powsta∏y na skutek
przewrócenia si´ palnika spirytusowego
mo˝na zd∏awiç poprzez zarzucenie
mokrej, niepalnej tkaniny (którà nale˝y
zawsze trzymaç w pogotowiu).
W przypadku po˝aru, którego nie mo˝esz
samodzielnie ugasiç nale˝y niezw∏ocznie
wezwaç stra˝ po˝arnà.
9. Bardzo ma∏e dzieci. Upewnij si´,
˝e najm∏odsze dzieci nie majà dost´pu
do substancji chemicznych i sprz´tu

11. Mieszanie chemikaliów. Mo˝esz
mieszaç ze sobà tylko te substancje,
których ∏àczenie dozwolone jest w tej
instrukcji. Przeprowadzanie innych prób
na w∏asnà r´k´ jest bardzo niebezpieczne
(patrz pkt. 10 pow.).

butla syfonowa
gumowa rurka
zacisk
powierzchnia
z tworzywa
sztucznego

wiadro
na odpadki
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Jak urzàdziç swoje
laboratorium
Miejsce pracy Laboratorium mo˝esz
urzàdziç na stole lub ∏awie w rogu
pokoju. Znacznie lepiej b´dzie jednak,
je˝eli znajdziesz miejsce, w którym nikt
nie b´dzie Ci przeszkadza∏, a ma∏e dzieci
nie b´dà mia∏y do niego dost´pu.
Bezpieczeƒstwo w laboratorium
1. Pomieszczenie musi mieç skutecznà
wentylacj´. Nie mo˝na w nim przechowywaç ∏atwopalnych substancji
np. benzyny, olejów. Nie powinny
znajdowaç si´ w nim czynne kuchenki
gazowe lub elektryczne.
2. W przypadku braku bie˝àcej wody,
w pobli˝u miejsca pracy musi znajdowaç
si´ wiadro z wodà, w której mo˝na szybko
umyç r´ce lub zamoczyç tkanin´ do
zd∏awienia ma∏ego po˝aru. Miej zawsze
pod r´kà Êcierki, które przydadzà si´
tak˝e do wycierania rozlanych cieczy.
3. Na „zwyk∏e” Êmieci nale˝y
przeznaczyç du˝à puszk´ lub wiadro.
Pozosta∏oÊci odczynników chemicznych
nale˝y natomiast wyrzucaç do
oddzielnego pojemnika. Piasek, metale,
pot∏uczone szk∏o i inne niechemiczne
odpady mo˝na traktowaç jak zwyk∏e
Êmieci. Wyjàtek stanowi magnez, który
nale˝y spaliç (patrz doÊwiadczenie 41).
4. W laboratorium nie wolno przechowywaç ˝ywnoÊci.
5. Odczynniki nale˝y przechowywaç
w miejscu niedost´pnym dla ma∏ych
dzieci, najlepiej w zamkni´tej szafce.
Stó∏ roboczy musi byç stabilny
i powinien byç pokryty blachà lub
laminatem.
Odpowiednie jest tak˝e drzewo tekowe.
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Rozdzia∏ 2
Alternatywnie mo˝esz tak˝e
przeprowadzaç eksperymenty na du˝ej
metalowej tacy po∏o˝onej na stole.
U˝yteczne dodatki. W miar´
rozbudowywania swojego laboratorium
b´dziesz je wyposa˝a∏ w nowy sprz´t.
Poni˝ej podsuwamy Ci kilka pomys∏ów.
(a) Pó∏ki na sprz´t, butle
z odczynnikami, s∏oiki i puszki.
(b) Dodatkowe stojaki na probówki.
(c) Statyw i uchwyty do podtrzymywania
probówek podczas ogrzewania mo˝na
wykonaç z grubego drutu (jak na
rysunku - str. 5).
(d) Jako êród∏o wody mo˝e s∏u˝yç butla
syfonowa. Butla o odpowiednio du˝ej
pojemnoÊci (co najmniej kilku litrów)
zamkni´ta jest korkiem z prze∏o˝onymi
dwoma szklanymi rurkami z których
jedna si´ga do dna naczynia. Na t´ rurk´
za∏o˝ony jest gumowy wà˝. Koƒcówka
w´˝a, znajdujàca si´ poni˝ej powierzchni
wody zaciÊni´ta jest klipsem do bielizny.
Zwolnienie klipsa pozwala na swobodny
wyp∏yw wody.
Szczegó∏y powy˝ej opisanego sprz´tu
obejrzeç mo˝na na rysunku na str. 5.

Jak przeprowadzaç
doÊwiadczenia
1. Przeczytaj uwa˝nie opis doÊwiadczenia
przed jego przeprowadzeniem. Przygotuj
w nast´pnej kolejnoÊci potrzebny sprz´t
i odczynniki. Przeprowadê powoli doÊwiadczenie, czytajàc w miar´ potrzeb
instrukcje. Nie spiesz si´ i nie przeprowadzaj doÊwiadczeƒ, je˝eli w pobli˝u
znajdujà si´ ma∏e dzieci.
2. Pami´taj o zasadach bezpieczeƒstwa
i czytaj je regularnie. Szczególnie
ostro˝nie u˝ywaj palnika spirytusowego.
3. Do nabierania chemikaliów u˝ywaj
do∏àczonych ∏y˝eczek z zestawu, a nie
swoich palców. OkreÊlenie w instrukcji
„nieco”, „niewiele” lub „ma∏a iloÊç”
oznacza pó∏ ∏y˝eczki lub mniej. Nie
zu˝ywaj niepotrzebnie wi´kszych iloÊci.
4. Najlepsza metoda na wsypanie sproszkowanej substancji do probówki: Wysyp
nieco substancji na z∏o˝onà kartk´ papieru i przechylajàc jà, wsyp do probówki.
Ciecze naj∏atwiej jest wlewaç do naczyƒ
przez lejek lub po szklanym pr´ciku.
5. Podczas przesypywania/przelewania
substancji z probówki do naczynia,
zawsze w jednej r´ce trzymaj korek,
którym zakryj probówk´ po zakoƒczeniu
czynnoÊci. Chronisz w ten sposób zawartoÊç przed niepo˝àdanym dzia∏aniem
atmosfery i ewentualnym zanieczyszczeniem pochodzàcym od innego korka.
Nigdy nie dodawaj nieu˝ywanej
substancji do pojemnika z tà substancjà,
je˝eli nie masz absolutnej pewnoÊci,
czy to w∏aÊciwa substancja i czy nie jest
zanieczyszczona.

Rozdzia∏ 3
W przypadku wàtpliwoÊci, wyrzuç
odczynnik. Uwa˝aj przy zak∏adaniu
korków na probówki, aby nie pokaleczyç
si´ w przypadku zgniecenia szk∏a.
Myj r´ce po kontakcie z chemikaliami.
6. Koniecznie naklejaj na pojemniki
i butle etykiety z opisem zawartoÊci
(np. gdy przygotowujesz roztwór
do u˝ycia w przysz∏oÊci).
7. Palnik spirytusowy, z uwagi na
potencjalne niebezpieczeƒstwo po˝aru,
musi byç u˝ywany z du˝à ostro˝noÊcià.
Przed zapaleniem palnika spirytusowego
umieÊç go na tacy lub kuwecie
(nielakierowanej), która w przypadku
rozlania spirytusu nie pozwoli na rozlanie
si´ cieczy. Pojemniki ze spirytusem
lub innà ∏atwopalnà substancjà
trzymaj z dala od êród∏a otwartego
ognia. W celu nape∏nienia palnika
spirytusem, odkr´ç zakr´tk´ z knotem
i nape∏nij szklany pojemnik maksymalnie
do trzech czwartych pojemnoÊci.
Zakr´ç i wytrzyj butelk´. Knot powinien
wystawaç z korka na ok. 3mm,
aby p∏omieƒ mia∏ w∏aÊciwà wielkoÊç.
P∏omieƒ gaÊ dociskajàc probówkà knot
do zakr´tki palnika. P∏omieƒ palnika
spirytusowego jest prawie niewidoczny.
Przed przestawieniem palnika lub
zakoƒczeniem pracy upewnij si´ wi´c,
˝e jest zgaszony.
8. Podgrzewanie probówek
(a) Podgrzewajàc probówk´ zawsze
trzymaj jà poprzez uchwyt. Podgrzewajàc
ciecze, uwa˝aj: zawartoÊç mo˝e nagle
zawrzeç i zostaç wyrzucona na zewnàtrz.
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( b) Nie wk∏adaj goràcych probówek
do zimnej wody i nie umieszczaj ich
w stojakach z tworzywa sztucznego.
Wk∏adaj je do czystej puszki lub zlewki.
(c) Nie podgrzewaj probówek
zamkni´tych szczelnym korkiem
(d) Podgrzewajàc probówk´, trzymaj jà
ukoÊnie, a wylot kieruj w bezpiecznym
kierunku. Do czasu silnego rozgrzania
probówki, ca∏y czas nià poruszaj.
Zapobiegniesz w ten sposób p´kni´ciu
szk∏a (szczególnie wa˝ne przy podgrzewaniu cia∏ sta∏ych)
9. Myj sprz´t laboratoryjny zawsze
po zakoƒczeniu doÊwiadczeƒ. Nie musisz
ich suszyç. Zimna woda zwykle
wystarcza, czasami jednak trzeba u˝yç
wody ciep∏ej i Êrodka myjàcego. Naczynia
nale˝y przep∏ukaç wodà. W celu umycia
wn´trza probówek i lejka u˝ywaj
specjalnej szczotki. ZawartoÊç probówek
mo˝na tak˝e usunàç drewnianà szpatu∏kà z nawini´tà watà lub materia∏em.
W przypadku nieusuwalnych osadów,
probówk´ trzeba niestety wyrzuciç.
Czasami pomaga jeszcze nape∏nienie
naczynia rozcieƒczonym kwasem
i pozostawienie na dzieƒ lub d∏u˝ej.
10. Szklane rurki
(a) Ci´cie. Po∏ó˝ krótki odcinek rurki
na stole i wykonaj na nim jedno naci´cie
za pomocà no˝yka do szk∏a. Chwyç rurk´
przez materia∏ lub za∏ó˝ odpowiednie
r´kawice. Ustaw kciuki pod naci´ciem
i naciÊnij na rurk´, która powinna teraz
równo p´knàç. Nadtop teraz ostre
kraw´dzie rurki nad p∏omieniem palnika
spirytusowego.
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(b) Zginanie. Chwyç rurk´ d∏oƒmi za
jej dwa koƒce i obracajàc jà podgrzewaj
jej Êrodkowy odcinek (4-5cm) nad
p∏omieniem palnika spirytusowego.
Gdy szk∏o zmi´knie, wyjmij rurk´
z p∏omienia i zegnij ostro˝nie pod
po˝àdanym kàtem. Nie przegrzej szk∏a,
aby rurka nie zapad∏a si´ lub nie
przedziurawi∏a. Po∏ó˝ rurk´ na p∏askiej,
metalowej powierzchni i nie podnoÊ,
a˝ ca∏kowicie wystygnie.
(c) Pipeta lub dysza. Powtórz
procedur´ jak w pkt. 10b. Gdy szk∏o
zmi´knie, rozciàgnij powoli rurk´,
a˝ uzyskasz po˝àdany kszta∏t (rys.).
Po ostygni´ciu przetnij jà w Êrodku za
pomocà no˝yka do szk∏a, aby uzyskaç
dwie pipety lub dysze.

11. Pozosta∏oÊci po doÊwiadczeniach
Cz´sto po przeprowadzeniu doÊwiadczeƒ
w probówce lub na sàczku pozostaje nieco
niepotrzebnych substancji. Nie u˝ywaj
ich ponownie. Wyrzucaj do kosza
na odpadki.

12. U˝ycie substancji stosowanych
w gospodarstwie domowym.
Istnieje wiele substancji stosowanych
na codzieƒ w gospodarstwie domowym,
które z powodzeniem mogà zostaç u˝yte
do doÊwiadczeƒ. Niektóre z nich sà
potrzebne do eksperymentów opisanych
w instrukcji:
sodka do pieczenia (wodorow´glan
sodu)
kwas cytrynowy
sól kuchenna (chlorek sodu)
cukier (sacharoza)
krochmal
ocet
soda do prania (w´glan sodu)
woda utleniona
folia aluminiowa
soki owocowe i warzywne
koszenila (barwnik spo˝ywczy)
13. Zapisywanie wyników.
Zawsze notuj w zeszycie wyniki
doÊwiadczeƒ wraz ze schematem u˝ytej
aparatury. Notatki sà podstawà
systematycznej pracy, pozwalajà
na póêniejsze analizy wyników,
powtórzenie doÊwiadczeƒ
i udoskonalanie metod badawczych.
Sprawdzaj wyniki doÊwiadczeƒ
w Rozdziale 5. W przypadku niepowodzenia powtórz eksperyment. Na koƒcu
poznaj przyczyny czytajàc Rozdzia∏ 6.
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DoÊwiadczenia

Rozdzia∏ 4

Uwaga! Przed przeprowadzeniem doÊwiadczeƒ przeczytaj
jeszcze raz rozdzia∏y o Êrodkach bezpieczeƒstwa i zasadach
ich przeprowadzania.

Pierwsze kroki - proste doÊwiadczenia
Z wyjàtkiem kilku doÊwiadczeƒ
opisanych w cz´Êci wst´pnej, z instrukcji
nie dowiesz si´ od razu co dzieje si´
podczas doÊwiadczeƒ. Tak jak wszyscy
naukowcy musisz do tego dojÊç
samodzielnie! To najlepsza droga
do poznania chemii. Po przeprowadzeniu
doÊwiadczenia i zapisaniu wyników
mo˝esz oczywiÊcie w Rozdziale 5
sprawdziç jaki powinien byç po˝àdany
wynik. Je˝eli wyniki sà zgodne zajrzyj
do Rozdzia∏u 6, aby uzyskaç wyjaÊnienie.
Je˝eli jednak nie uda Ci si´ zakoƒczyç
doÊwiadczenia sukcesem, trzeba je b´dzie
powtórzyç.

Cz´Êç 1
DoÊwiadczenie 1
probówka
oran˝ metylowy
kwas winowy

woda

oran˝ metylowy
DoÊwiadczenie 2
probówka z roztworem
z DoÊwiadczenia 1
w´glan sodu
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Substancje chemiczne zmieniajà
barw´ innych substancji.
Wsyp do probówki szczypt´ oran˝u
metylowego i dolej wody do po∏owy
wysokoÊci. PotrzàÊnij probówkà, a˝
proszek rozpuÊci si´. Dodawaj teraz
kwasu winowego, a˝ roztwór zmieni
barw´ na czerwonà. Pozostaw go
do nast´pnego doÊwiadczenia.
Substancje chemiczne zmieniajà
barw´ innych substancji.
Dodaj nieco w´glanu sodu do probówki,
a˝ roztwór ponownie stanie si´
pomaraƒczowy. WstrzàÊnij probówkà
w celu wymieszania zawartoÊci.

DoÊwiadczenie 3
probówka
lakmus
kwas winowy
woda

Dalsze zmiany barwy.
Wsyp do probówki szczypt´ lakmusu
i dodaj wody. PotrzàÊnij probówkà,
a˝ proszek rozpuÊci si´. Dodawaj teraz
kwasu winowego, a˝ roztwór zmieni
barw´ na czerwonà. Pozostaw go do
nast´pnego doÊwiadczenia.

lakmus
DoÊwiadczenie 4
probówka z roztworem
z DoÊwiadczenia 3
w´glan sodu

Kolejne zmiany barwy.
Dodaj nieco w´glanu sodu do probówki,
a˝ roztwór ponownie stanie si´ niebieski.
WstrzàÊnij probówk´ w celu wymieszania
zawartoÊci.

DoÊwiadczenie 5
dwie probówki
siarczan miedzi
w´glan sodu

Dwie ciecze po zmieszaniu dajà
cia∏o sta∏e.
RozpuÊç niewielkà iloÊç siarczanu miedzi
w probówce nape∏nionej wodà do po∏owy.
W drugiej probówce rozpuÊç w ten sam
sposób siarczan miedzi.
Zmieszaj teraz ciecze ze sobà.
Wytràca si´ niebieskozielony osad.

siarczan miedzi

w´glan sodu
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Otrzymywanie czystych substancji
Zwiàzki chemiczne sà czystymi substancjami i jako takie mo˝emy je wyodr´bniaç
z ró˝nych mieszanin np: z ziemi, powietrza, drewna, ska∏, cementu.
Na przyk∏ad: tlen mo˝emy otrzymaç z powietrza, benzyn´ z ropy naftowej, a gaz
z oleju ziemnego. W nast´pnych doÊwiadczeniach poznasz metody wydzielania
czystych substancji z mieszanin.
DoÊwiadczenie 6
dwie probówki
stojak do probówek
lejek
sàczek z bibu∏y
szklany pr´cik
mu∏ (szlam, b∏oto)

Sposób sk∏adania sàczka
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Oddzielenie mu∏u od wody.
Zmieszaj mu∏ z wodà w probówce
nape∏nionej do po∏owy.
Wstaw probówk´ do stojaka.
Taka mieszanina to zawiesina.
Czàsteczki mu∏u sà zawieszone
(a nie rozpuszczone) w wodzie.
W∏ó˝ lejek do drugiej probówki
umieszczonej w stojaku. Z∏ó˝ sàczek
w sposób pokazany na rys. i umieÊç go
w lejku. Wlej odrobin´ wody, aby sàczek
przyklei∏ si´ do lejka. Weê pierwszà
probówk´, zamieszaj i wlej po szklanym
pr´ciku na sàczek. Pr´cik zapobiega
rozlewaniu cieczy i jej wciekaniu
pomi´dzy lejek a sàczek. Uwa˝aj,
aby nie uszkodziç sàczka. Przesàczona
ciecz, która kapie do probówki to filtrat.
Czy jest nadal zamulona? Co pozosta∏o
na sàczku?

DoÊwiadczenie 7
aparatura do filtrowania
jak w DoÊwiadczeniu 6
dwie probówki
siarczan miedzi
w´glan sodu

Jak oddzieliç niebieskozielonà
substancj´ otrzymanà
w DoÊwiadczeniu 5?
Powtórz DoÊwiadczenie 5, a nast´pnie
przefiltruj mieszanin´ zawierajàcà
niebieskozielonà substancj´. Substancja,
która pozostaje na sàczku to w´glan
miedzi. B´dziesz go potrzebowa∏
do DoÊwiadczenia 26.
OczyÊç go wi´c metodà opisanà
w nast´pnym doÊwiadczeniu.

DoÊwiadczenie 8
lejek i sàczek z w´glanem miedzi
probówki

Oczyszczenie substancji otrzymanej
w DoÊwiadczeniu 7.
Wlej kilkakrotnie na sàczek z w´glanem
miedzi po pó∏ probówki ciep∏ej, czystej
wody w celu wyp∏ukania pozosta∏ych
chemikaliów. Wyjmij bardzo ostro˝nie
sàczek z lejka, po∏ó˝ na p∏askiej
powierzchni i roz∏ó˝, aby móg∏ wyschnàç.
Kawa∏ek deski lub karton na kaloryferze
to dobre rozwiàzanie. Po wyschni´ciu
preparatu, wsyp go do pustej probówki,
zakorkuj jà i naklej etykiet´ z nazwà
substancji.

DoÊwiadczenie 9
aparatura do filtrowania
mleko

Czy mleko mo˝na odfiltrowaç?
Mleko to tak˝e zawiesina. Czàsteczki
substancji zawieszonych w mleku
sà jednak niezwykle ma∏e. Spróbuj
przefiltrowaç probówki mleka.

DoÊwiadczenie 10
aparatura do filtrowania
kolorowa kreda do pisania

Czy mo˝na odfiltrowaç zawiesin´
kredy?
Pokrusz odrobin´ kredy do probówki
nape∏nionej wodà i zamieszaj. Sprawdê
czy mo˝na skutecznie odfiltrowaç kred´.

W powy˝ej opisanych doÊwiadczeniach próbowa∏eÊ rozdzielaç zawiesiny
i mieszaniny. Wiele substancji takich jak sól czy siarczan miedzi rozpuszcza
si´ jednak w wodzie i nie mo˝na ich odfiltrowaç. Takà ciecz z rozpuszczonà
substancjà nazywamy roztworem i aby wydzieliç z niej substancj´ sta∏à
musimy odparowaç rozpuszczalnik.
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DoÊwiadczenie 11
metalowe wieczko do odparowywania
(parowniczka)
probówka
uchwyt do probówek
palnik spirytusowy
sól

Wydzielenie soli ze s∏onej wody.
Wlej ciep∏à wod´ do po∏owy wysokoÊci
probówki i rozpuÊç w niej ∏y˝eczk´ soli
kuchennej (chlorku sodu). Zlej z wierzchu
roztwór do metalowego wieczka
nape∏niajàc go do po∏owy. Podgrzewaj
wieczko palnikiem spirytusowym
tak d∏ugo, a˝ pozostanie tylko bia∏a
substancja – sól kuchenna. (Kiedy
roztwór zacznie tryskaç podgrzewaj
powoli.) Nie próbuj soli.
Nie musisz trzymaç wieczka podczas
podgrzewania. Skonstruuj prosty stojak
z grubego drutu jak pokazano na rysunku
obok.

DoÊwiadczenie 12
aparatura do filtracji
aparatura do odparowywania
probówki
sól
piasek

Rozdzielenie piasku od soli.
Zanim przeczytasz poni˝szy opis,
zastanów si´ jak mo˝na to zrobiç.
Zmieszaj po jednej ∏y˝eczce piasku z solà
kuchennà i wsyp do probówki
wype∏nionej w po∏owie ciep∏à wodà.
Dobrze mieszaj przez oko∏o 1min, a˝ sól
rozpuÊci si´ ca∏kowicie. Przefiltruj ciecz
do drugiej probówki. Odparuj roztwór
jak w DoÊwiadczeniu 11, aby otrzymaç
czystà sól. Przemyj piasek pozosta∏y
na sàczku ciep∏à wodà i wysusz...

DoÊwiadczenie 13
aparatura jak w DoÊwiadczeniu 12
p∏ytka do odparowywania (parowniczka)
siarczan miedzi
piasek

Rozdzielenie piasku
od siarczanu miedzi.
Post´puj jak w DoÊwiadczeniu 12.
Odparuj oko∏o po∏ow´ pierwotnej
obj´toÊci roztworu i wylej go na spodek.
Pozostaw na stole do czasu uformowania
si´ kryszta∏ów siarczanu miedzi.
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W przypadku koniecznoÊci odzyskania rozpuszczalnika z roztworu musisz
zastosowaç destylacj´. Zanim to jednak zrobisz przygotuj sobie zgi´tà
szklanà rurk´ do aparatury. To dobra okazja, aby przeçwiczyç pos∏ugiwanie
si´ palnikiem spirytusowym.
DoÊwiadczenie 14
szklana rurka
palnik spirytusowy

Wygi´cie szklanej rurki.
Przygotuj odcinek szklanej rurki
o d∏ugoÊci nie wi´kszej ni˝ 7cm.
Post´puj zgodnie z opisem w pkt. 10b
w Rozdziale 3.

DoÊwiadczenie 15
jak w DoÊwiadczeniu 14

Uci´cie szklanej rurki.
Post´puj zgodnie z opisem w pkt. 10a w
Rozdziale 3.

DoÊwiadczenie 16
jak w DoÊwiadczeniu 14

Wykonanie przew´˝enia.
Post´puj zgodnie z opisem w pkt. 10c
w Rozdziale 3.

DoÊwiadczenie 17
palnik spirytusowy
korek z jednym otworem
probówki
uchwyt do probówek
szklanka lub kubek
wygi´ta szklana rurka
(z DoÊwiadczenia14)
rurka gumowa
roztwór siarczanu miedzi

Odzyskanie wody z roztworu
siarczanu miedzi.
Po∏àcz aparatur´ zgodnie z rysunkiem
na stronie 14. Szklana rurka prze∏o˝ona
jest (ostro˝nie!) przez otwór w korku.
Na koniec szklanej rurki za∏o˝ona jest
rurka z gumy (∏atwo jà za∏o˝yç po
zwil˝eniu wodà). Po zmontowaniu ca∏oÊci
wlej do probówki do ¼ wysokoÊci roztwór
siarczanu miedzi. Zamknij probówk´
korkiem. Podgrzewaj teraz probówk´
w uchwycie nad p∏omieniem palnika
spirytusowego.
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Trzymaj probówk´ nad p∏omieniem
palnika i doprowadê roztwór do wrzenia.
Utrzymuj ten stan przez ok. 5min.
Nie dosuwaj probówki zbyt blisko
p∏omienia, aby ciecz nie zawrza∏a zbyt
gwa∏townie. Po tym czasie w drugiej
probówce, wskutek skroplenia powinna
zebraç si´ niewielka iloÊç wody.
Nie gotuj jej i nie próbuj.
Mo˝esz znacznie u∏atwiç sobie zadanie,
u˝ywajàc do zamocowania probówki
prostego stojaka z drutu. Trzymaj palnik
spirytusowy w r´ku i poruszaj nim pod
probówkà. P∏omieƒ nie mo˝e byç za
blisko dna probówki, aby ciecz nie wrza∏a
zbyt gwa∏townie! WysokoÊç probówki
w stojaku mo˝esz regulowaç.

DoÊwiadczenie 18
aparatura jak w DoÊwiadczeniu 17
niebieskoczarny atrament

Odzyskanie wody z atramentu.
Post´puj jak w DoÊwiadczeniu 17.
U˝yj mniej atramentu ni˝ roztworu
siarczanu miedzi.

Krystalizacja jest cz´sto lepszym sposobem na odzyskanie substancji sta∏ej
z roztworu ni˝ odparowanie (DoÊwiadczenie 13). Dotyczy to substancji,
które mogà roz∏o˝yç si´ pod wp∏ywem wysokiej temperatury.
DoÊwiadczenie 19
probówka
spodek (krystalizator)
w´glan sodu

16 LABORATORIUM CHEMICZNE

Otrzymanie kryszta∏ów w´glanu
sodu.
Wsyp niewielkà iloÊç w´glanu sodu do
probówki wype∏nionej w ¼ goràcà wodà
i potrzàsaj, a˝ ca∏kowicie si´ rozpuÊci.
Kontynuuj dodawanie w´glanu sodu, a˝
przestanie si´ rozpuszczaç i zacznie opadaç na dno probówki. Wylej teraz roztwór
nasycony na spodek i pozostaw na kilka
godzin do krystalizacji. Wytràcajà si´
kryszta∏y. Jaki majà kszta∏t?

Niektóre substancj´ majà tak podobne w∏aÊciwoÊci, ˝e nie mo˝na ich
rozdzieliç ˝adnà z powy˝ej opisanych metod. W takim przypadku chemik
pos∏uguje si´ metodà zwanà chromatografià. To doÊç skomplikowany
proces. Jest jednak prosta metoda zwana chromatografià bibu∏owà,
w której substancje tworzà kolorowe obszary na papierze.
Taki papier nazywamy chromatogramem.
DoÊwiadczenie 20
spodek (krystalizator)
probówki
bibu∏a filtracyjna
szklana rurka
oran˝ metylowy
lakmus
bibu∏a filtracyjna

spodek (krystalizator)

Rozdzielenie oran˝u metylowego
od lakmusu.
Zmieszaj ze sobà (szklanym pr´cikiem
na kartce papieru) niewielkie iloÊci
oran˝u metylowego i lakmusu. Wsyp
mieszank´ do probówki i dodaj wody do
po∏owy jej obj´toÊci. Potrzàsaj probówkà,
aby maksymalna iloÊç substancji rozpuÊci∏a si´. Zlej roztwór z wierzchu i wlej
do drugiej probówki. Po∏ó˝ na spodku
krà˝ek bibu∏y filtracyjnej i zanurz
w roztworze koniec szklanej rurki. Zatkaj
palcem jej górny koniec i wyciàgnij. Ciecz
utrzymuje si´ w rurce, je˝eli trzymasz
palec. Odetkaj delikatnie rurk´ i upuÊç
jednà kropl´ na Êrodek krà˝ka bibu∏y.
Kiedy ciecz rozp∏ynie si´, dodaj nast´pnà
kropl´. Powtórz t´ czynnoÊç 3-4 razy.
Ciecze wsiàkajà i „rozchodzà” si´ w bibule. Czy substancje rozdzieli∏y si´?

DoÊwiadczenie 21
aparatura jak w DoÊwiadczeniu 20

Rozdzielenie barwników
w atramencie. Powtórz DoÊw. 20
z u˝yciem niebieskoczarnego atramentu.

DoÊwiadczenie 22
aparatura jak w DoÊwiadczeniu 20,
lecz z wi´kszym krà˝kiem bibu∏y
filtracyjnej (Êrednica 7cm)
Barwniki spo˝ywcze:
ró˝owy (koszenila) i zielony

Rozdzielenie barwników ró˝owego
i zielonego. U˝yj krà˝ka bibu∏y
o Êrednicy ok. 7cm. Do jednej z probówek
wype∏nionej w po∏owie wodà dodaj cztery
krople zielonego barwnika i zamieszaj.
Do drugiej probówki wype∏nionej
w po∏owie wodà dodaj szeÊç kropli
barwnika ró˝owego. Zmieszaj roztwory.
Dalej post´puj jak w DoÊwiadczeniu 20.
Zakraplaj ciecze na Êrodek bibu∏y do
czasu, a˝ roztwory przesiàknà do jej
brzegów.
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Co si´ dzieje po podgrzaniu
substancji chemicznych?
Na pewno s∏ysza∏eÊ ju˝ o pierwiastkach i zwiàzkach chemicznych. Wszystkie
substancje sk∏adajà si´ w∏aÊnie z pierwiastków - tak, jak budynki sk∏adajà
si´ z cegie∏. Praktycznie jest ok. 90 pierwiastków, z których sk∏adajà si´
tysiàce substancji. Te substancje nazywamy zwiàzkami chemicznymi.
Zawarte w nich pierwiastki po∏àczone sà ze sobà wiàzaniami chemicznymi
w ÊciÊle okreÊlonych proporcjach iloÊciowych. Ciekawe jest to, ˝e zwiàzek
chemiczny mo˝e mieç zupe∏nie inne w∏aÊciwoÊci ni˝ pierwiastki, z których
si´ sk∏ada. Np. woda (wzór chemiczny H2O) jest zwiàzkiem chemicznym
dwóch gazów: wodoru i tlenu. Bardzo trudno jest wydzieliç te pierwiastki
z wody. Mo˝na to jednak zrobiç metodà elektrycznà. Wiele zwiàzków
chemicznych rozk∏ada si´ pod wp∏ywem wysokiej temperatury na
pierwiastki lub na prostsze zwiàzki chemiczne. Np. podgrzewajàc tlenek
srebra otrzymamy metaliczne srebro i gaz - tlen. Zwykle, je˝eli podczas
ogrzewania zwiàzek chemiczny zmienia barw´ lub wytwarza gaz lub mg∏´
oznacza to, ˝e ulega rozk∏adowi. Pierwiastki oczywiÊcie nie ulegajà
rozk∏adowi (Czy wiesz dlaczego?) Niektóre zwiàzki chemiczne i pierwiastki
podczas ogrzewania wià˝à tlen znajdujàcy si´ w powietrzu. Tak zachowuje
si´ np. siarka (pierwiastek) tworzàc gaz - dwutlenek siarki.
Przeprowadzajàc nast´pne doÊwiadczenia, dowiesz si´, co dzieje si´
podczas podgrzewania substancji. Zapami´taj: Pierwiastki majà nazwy
jednowyrazowe np miedê lub z∏oto, a nazwy zwiàzków chemicznych
sk∏adajà si´ z wi´kszej liczby wyrazów np siarczek miedzi.

DoÊwiadczenie 23
probówka
uchwyt do probówki
palnik spirytusowy
siarczan miedzi
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Co si´ dzieje po podgrzaniu
niebieskiego siarczanu miedzi?
Wsyp do probówki ∏y˝eczk´ siarczanu
miedzi i podgrzewaj jà nad p∏omieniem
palnika, trzymajàc probówk´ poziomo.
Poruszaj ca∏y czas probówkà, aby nie
przegrzaç jej miejscowo. Obserwuj
uwa˝nie co si´ dzieje!

DoÊwiadczenie 24
metalowe wieczko do odparowywania
(parowniczka)
pr´cik szklany
palnik spirytusowy
uchwyt do probówki lub stojak
(DoÊwiadczenie 12)
spodek (krystalizator)
siarczan miedzi
spirytus etylowy
benzyna lakowa

Co si´ stanie po dodaniu ró˝nych
cieczy do substancji otrzymanej
w DoÊwiadczeniu 23?
Zrób nieco wi´cej substancji przez ogrzanie
siarczanu miedzi. Wieczko podgrzewaj powoli i mieszaj proszek szklanym pr´cikiem
do momentu, a˝ zniknie niebieski kolor.
Zdejmij z ognia, aby bia∏a subst. nie sczernia∏a. Odstaw wieczko do ca∏kowitego wystygni´cia. Podziel proszek na trzy cz´Êci:
jednà w∏ó˝ do spodka, drugà od∏ó˝ na drugie wieczko, trzecià pozostaw na miejscu.
Dodaj teraz jednà kropl´ spirytusu do jednej cz´Êci proszku, jednà kropl´ benzyny
lakowej do drugiej i jednà kropl´ wody do
trzeciej. Która ciecz spowodowa∏a zmian´
barwy substancji na niebieskà? Czy zauwa˝y∏eÊ coÊ jeszcze?

DoÊwiadczenie 25
pióro
sok cytrynowy

„Sympatyczny” atrament.
To doÊwiadczenie mo˝esz przeprowadziç
bez u˝ycia elementów z zestawu. Napisz
coÊ sokiem z cytryny na kartce papieru.
Podgrzej papier nad p∏omieniem. Jakiego
koloru jest napis?

DoÊwiadczenie 26
probówka
uchwyt
palnik spirytusowy
w´glan miedzi

Podgrzewanie w´glanu miedzi.
U˝yj niebieskozielonego zwiàzku, który
otrzyma∏eÊ w DoÊwiadczeniu 7 i 8. Dorób
go wi´cej, je˝eli zu˝y∏eÊ go do innych doÊwiadczeƒ. Wsyp proszek do probówki i podgrzewaj nad p∏omieniem palnika spirytusowego do momentu zmiany barwy. Odstaw
do wystygni´cia. Jak sàdzisz, co si´ sta∏o?

DoÊwiadczenie 27
wieczko od puszki
palnik spirytusowy
cukier

Podgrzewanie cukru.
Podgrzej odrobin´ cukru na wieczku
lub na starej ∏y˝ce. Czy wydzielajà si´
jakieÊ gazy? Czy substancja zmienia
barw´? Czym jest pozosta∏oÊç?
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DoÊwiadczenie 28
wieczko od puszki
palnik spirytusowy
kwas winowy

Podgrzewanie kwasu winowego.
Powtórz DoÊwiadczenie 27
z u˝yciem kwasu winowego.

W powy˝szych doÊwiadczeniach podgrzewa∏eÊ ró˝ne zwiàzki chemiczne
i obserwowa∏eÊ zachodzàce zmiany. W nast´pnych doÊwiadczeniach
zajmiemy si´ pierwiastkami. Zaczniemy od metali.
DoÊwiadczenie 29
palnik spirytusowy
uchwyt do probówki
folia lub drut miedziany

Podgrzewanie miedzi.
Podgrzewaj w p∏omieniu palnika spirytusowego wàski pasek folii miedzianej
lub cienkiego drutu trzymany w uchwycie. Opisz, co si´ dzieje. Czy miedê si´
topi?

DoÊwiadczenie 30
palnik spirytusowy
uchwyt do probówki
˝elazny gwóêdê lub szpilka

Podgrzewanie ˝elaznego gwoêdzia.
Podgrzewaj w p∏omieniu palnika spirytusowego ˝elazny gwóêdê lub szpilk´
trzymanà w uchwycie. Opisz, co si´
dzieje. Czy ˝elazo si´ topi?

DoÊwiadczenie 31
palnik spirytusowy
uchwyt do probówki
˝elazny drut

Podgrzewanie ˝elaznego drutu.
Podgrzewaj w p∏omieniu palnika
spirytusowego ˝elazny drut z zestawu.
Czy ˝elazo si´ topi?

DoÊwiadczenie 32
palnik spirytusowy
folia aluminiowa

Podgrzewanie folii aluminiowej.
Podgrzewaj w p∏omieniu palnika
spo˝ywczà foli´ aluminiowà.
Czy aluminium (glin) topi si´?
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Roztwory i rozpuszczalnoÊç
W poprzednich doÊwiadczeniach w cz´Êci 1 sprawdzi∏eÊ, ˝e niektóre
substancje rozpuszczajà si´ w wodzie, inne zaÊ nie. Substancja rozpuszczona
w rozpuszczalniku tworzy roztwór. Czàsteczki substancji rozpuszczonej
sà bardzo ma∏e i nie mo˝na ich z tego powodu zatrzymaç na sàczku
z bibu∏y. Roztwory sà zazwyczaj przezroczyste. Niektóre substancje nie
rozpuszczajà si´ w wodzie. Inne rozpuszczajà si´ s∏abo. Ró˝nià si´ wi´c
rozpuszczalnoÊcià, definiowanà jako iloÊç substancji, jaka mo˝e rozpuÊciç
si´ w okreÊlonej iloÊci wody, w okreÊlonej temperaturze. Wiele substancji
rozpuszcza si´ nie tylko w wodzie, ale tak˝e w innych rozpuszczalnikach.

DoÊwiadczenie 33
zlewka
∏y˝ka
szklany pr´cik
sól (chlorek sodu)
cukier
tlenek miedzi

Przybli˝one okreÊlenie
rozpuszczalnoÊci wybranych
substancji.
Zaznacz wodoodpornym pisakiem po∏ow´
obj´toÊci zlewki. Wlej wod´ do kreski
i dodaj jednà pe∏nà ∏y˝k´ soli.
Mieszaj przez minut´ lub nieco d∏u˝ej
i zaobserwuj, czy substancja rozpuszcza
si´: ca∏kowicie, cz´Êciowo czy wcale (jest
nierozpuszczalna). Wypróbuj wszystkie
substancje i zanotuj co zaobserwowa∏eÊ.

DoÊwiadczenie 34
ró˝ne substancje stosowane
w gospodarstwie domowym

Przybli˝one okreÊlenie
rozpuszczalnoÊci innych substancji.
Powtórz DoÊwiadczenie 33 u˝ywajàc
innych substancji stosowanych
w gospodarstwie domowym, np. sody
oczyszczonej, kwasu cytrynowego itp.
Nie u˝ywaj substancji oznaczonych jako
szkodliwe lub trujàce.
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DoÊwiadczenie 35
probówka
uchwyt
palnik spirytusowy
stojak z drutu opisany
w DoÊwiadczeniu 12
spodek (katalizator)
metalowe wieczko do odparowywania
(parowniczka)
siarczan miedzi

Przygotowanie roztworu siarczanu
miedzi do DoÊwiadczenia 53.
Zrób ½ probówki bardzo goràcego,
nasyconego, roztworu siarczanu miedzi.
Wlej roztwór na wieczko i gotuj przez
ok. 2 min. Roztwór powinien mieç
g∏´boki niebieski kolor. Przelej zawartoÊç
na spodek i obserwuj jak tworzà si´
kryszta∏ki siarczanu miedzi.

DoÊwiadczenie 36
palnik spirytusowy
stojak z drutu
zlewka
szklany pr´cik
ma∏y s∏oik
siarczan miedzi

„Wyhoduj” du˝y kryszta∏ siarczanu
miedzi.
Przygotuj nieco mniej ni˝ po∏ow´ zlewki
goràcego, nasyconego roztworu siarczanu
miedzi. Ustaw w tym celu zlewk´ na
stojaku i podgrzewajàc roztwór, dodawaj
siarczanu miedzi. Roztwór mieszaj
szklanym pr´cikiem, a˝ nabierze g∏´bokiego, niebieskiego koloru i kryszta∏ki
nie b´dà si´ ju˝ rozpuszczaç. Zlej roztwór
z wierzchu do s∏oiczka. Uwa˝aj, aby nie
dosta∏ si´ do niego ani jeden kryszta∏ek
siarczanu miedzi. Ostudê roztwór. Wrzuç
teraz do s∏oiczka jeden dobrze uformowany kryszta∏ siarczanu miedzi, który
otrzyma∏eÊ w DoÊwiadczeniu 35.
Przykryj naczynie i odstaw ostro˝nie
w wolne od kurzu miejsce o sta∏ej
temperaturze. Obracaj kryszta∏
codziennie na drugà stron´. Jeszcze
lepszym, choç trudniejszym
rozwiàzaniem jest zawieszenie
kryszta∏ka na nitce i przywiàzanie go do
patyczka lub o∏ówka, jak pokazano na
rysunku obok. Kryszta∏ roÊnie wtedy
lepiej i nie musisz go codziennie obracaç.
W przypadku pojawienia si´ dodatkowych, ma∏ych kryszta∏ów, musisz zlaç
roztwór z wierzchu s∏oiczka, przelaç go
do nowego naczynia i przenieÊç do niego
hodowany kryszta∏.
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DoÊwiadczenie 37
mikroskop
zlewka
sól kuchenna (chlorek sodu)

Wytràcanie kryszta∏ów soli kuchennej.
Warto po˝yczyç mikroskop, aby przeprowadziç ten prosty, ale bardzo efektowny
eksperyment. Ustaw ostroÊç na kilka
kryszta∏ków soli le˝àcych na szkie∏ku
mikroskopowym. Przygotuj w zlewce
niewielkà iloÊç goràcego, nasyconego
roztworu soli. UmieÊç jednà lub dwie
krople na szkie∏ku, skoryguj ustawienie
ostroÊci i obserwuj proces budowania
kryszta∏ów.
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Reakcje chemiczne
O reakcji chemicznej mówimy wtedy, gdy zwiàzek chemiczny rozk∏ada si´
na inne zwiàzki chemiczne lub pierwiastki, albo gdy zwiàzki chemiczne
(pierwiastki) tworzà po zmieszaniu zupe∏nie nowe substancje
(np. w po∏àczeniu z tlenem z powietrza). W wi´kszoÊci doÊwiadczeƒ,
które ju˝ przeprowadzi∏eÊ, mia∏eÊ do czynienia w∏aÊnie z reakcjami
chemicznymi. Istniejà tak˝e reakcje, podczas których jeden pierwiastek
w zwiàzku chemicznym zostaje zastàpiony przez inny. Na przyk∏ad
wrzucajàc magnez do roztworu azotanu srebra otrzymamy metaliczne
srebro i azotan magnezu. Mo˝na to zapisaç s∏ownym równaniem:
magnez + azotan srebra = srebro + azotan magnezu.
W zestawie nie ma co prawda azotanu srebra, ale b´dziemy przeprowadzaç
inne podobne i ciekawe doÊwiadczenia.

Cz´Êç 2
DoÊwiadczenie 38
probówka
ma∏y gwóêdê lub pinezka
siarczan miedzi

Wymiana miedzi na ˝elazo
w siarczanie miedzi.
Wlej wod´ do ¼ wysokoÊci probówki
i dodaj niewielkà iloÊç siarczanu miedzi.
Wymieszaj dobrze, a˝ roztwór przybierze
jednolità, niebieskà barw´. Wrzuç do
probówki niezardzewia∏y gwóêdê. Wyjmij
go po 10 min. i dok∏adnie obejrzyj.
Co zaobserwowa∏eÊ? Spróbuj napisaç
s∏ownie równanie chemiczne.

DoÊwiadczenie 39
palnik spirytusowy
probówki i stojak do probówek
wygi´ta rurka szklana
korek z otworem
woda wapienna
roztwór siarczanu miedzi
roztwór w´glanu sodu

Reakcja rozk∏adu.
Przygotuj nieco w´glanu miedzi poprzez
zmieszanie równych obj´toÊci roztworów
siarczanu miedzi i w´glanu sodu.
Poczekaj, a˝ osad opadnie na dno
probówki i wylej ostro˝nie ciecz. Podgrzej
teraz utworzony w´glan miedzi, ale tylko
na tyle, aby odparowaç wod´. Zatkaj
probówk´ korkiem z rurkà. Koniec rurki
w∏ó˝ do wody wapiennej jak pokazano
na rysunku na str. 25. Podgrzej mocniej
probówk´. W´glan miedzi zamienia si´
w inny zwiàzek chemiczny a z probówki
wydostaje si´ gaz. Gaz przep∏ywajàc
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przez wod´ wapiennà powoduje pewien
efekt. Jaki? Jest oczywiste, ˝e w´glan
miedzi roz∏o˝y∏ si´ na prostsze zwiàzki
chemiczne.
woda wapienna
w´glan wapnia

DoÊwiadczenie 40
palnik spirytusowy
p∏ytka do odparowywania (parowniczka)
pr´cik szklany
probówka
siarczan miedzi

Reakcja syntezy
Podgrzej, na p∏ytce do odparowywania
nieco niebieskiego siarczanu miedzi
do momentu, a˝ zmieni barw´ na bia∏à.
Mieszaj proszek podczas podgrzewania,
aby nie przegrzaç zwiàzku! Poczekaj,
a˝ ostygnie i dodaj tyle wody (po jednej
kropli), aby proszek zmieni∏ kolor na
niebieski, ale pozosta∏ suchy. Widaç,
˝e zasz∏a reakcja chemiczna - bia∏a
substancja zwiàza∏a si´ z wodà i utworzy∏a niebieskà.

Poznasz teraz jeszcze innà odmian´ reakcji wymiany zwanà reakcjà
podwójnej wymiany.
Przyk∏ad:
w´glan sodu+siarczan magnezu = w´glan magnezu + siarczan sodu

DoÊwiadczenie 41
probówki i stojak do probówek
roztwór w´glanu sodu
woda wapienna
(patrz DoÊwiadczenie 73)

Reakcja podwójnej wymiany.
Dodaj troch´ wody wapiennej do
roztworu w´glanu wapnia. Opisz
zachodzàcà reakcj´ i zapisz s∏ownie
równanie chemiczne.
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Kwasy, zasady i sole 1
Nie obawiaj si´ - w zestawie nie ma bardzo niebezpiecznych kwasów
i zasad. Zachowaj jednak ostro˝noÊç pracujàc z odczynnikami, które
posiadasz. Myj r´ce po kontakcie z odczynnikiem i noÊ fartuch oraz okulary
ochronne. Te uwagi nie dotyczà jednak DoÊwiadczeƒ 42,43 i 44.

DoÊwiadczenie 42

Kwasy majà kwaÊny smak.
WyciÊnij nieco soku z cytryny i spróbuj
go. KwaÊny smak wynika z zawartego
w soku kwasu cytrynowego.

DoÊwiadczenie 43
zlewka
pr´cik szklany
kwasek cytrynowy
sodka spo˝ywcza (wodorow´glan sodu)

Neutralizacja kwasu cytrynowego.
Nadkwasota spowodowana jest zwykle
nadmiarem wydzielonego kwasu solnego
w ˝o∏àdku. Ulg´ przynoszà leki majàce
w swoim sk∏adzie substancje redukujàce
iloÊç kwasu, np. magnezja lub
wodorow´glan sodu.
Wlej do szklanki troch´ wody, dosyp
kwasku cytrynowego i wymieszaj. Zanurz
palec w roztworze i spróbuj go. Jest
kwaÊny. Dodaj teraz do roztworu troch´
sodki spo˝ywczej (wodorow´glanu sodu)
i spróbuj ponownie. Czy kwas zosta∏
zneutralizowany?

DoÊwiadczenie 44
rurka szklana
roztwór kwasu cytrynowego
roztwór kwasu winowego
sok z cytryny
ocet
papierek lakmusowy
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Badanie kwasowoÊci za pomocà
papierka lakmusowego.
Za pomocà szklanej rurki nanieÊ na
kawa∏ki papierka lakmusowego po jednej
kropli: kwasu cytrynowego, kwasu
winowego (z zestawu), soku z cytryny,
octu. Co widzisz? Czy ocet zawiera jakiÊ
kwas?

DoÊwiadczenie 45
probówki
stojak do probówek
oran˝ metylowy
lakmus
roztwór kwasu cytrynowego

Wskaêniki i ich barwy w kwaÊnym
Êrodowisku.
Lakmus i oran˝ metylowy zaliczane sà
do wskaêników (indykatorów) poniewa˝
za ich pomocà mo˝emy stwierdziç, czy
badana substancja jest kwasem, czy zasadà. To jedyny bezpieczny sposób na zbadanie odczynu roztworu. Wi´kszoÊç kwasów (z ma∏ymi wyjàtkami - DoÊwiadczenie 44) jest bowiem szkodliwa.
Na potrzeby tego i nast´pnych doÊwiadczeƒ, przygotuj w dwóch oddzielnych
probówkach roztwory lakmusu i oran˝u
metylowego. Dodaj po po∏owie ∏y˝eczki
substancji do ka˝dej probówki. Pozwól,
aby osady opad∏y na dno i zlej z wierzchu
roztwory do oddzielnych probówek.
Zakorkuj je i naklej etykiety z opisem
zawartoÊci. Wlej teraz po ok. 1cm
ka˝dego z roztworów do nast´pnych
probówek i dodaj po kilka kropli
roztworu kwasu cytrynowego. Jakie
zmiany barw zauwa˝y∏eÊ?

DoÊwiadczenie 46
zlewka
w´glan sodu
w´glan wapnia
kwasy jak w DoÊwiadczeniu 44

Reakcje kwasów z w´glanami.
W´glany u˝ywane sà zwiàzkami chemicznymi zawierajàcymi: w´giel, metal i tlen.
Wsyp odrobin´ w´glanu sodu do zlewki
i dodaj kwasu winowego. Mieszanina
burzy si´ i s∏ychaç syczenie gazu. Wypróbuj tak˝e jak inne kwasy: octowy, cytrynowy (sok z cytryny) dzia∏ajà na w´glan
sodu i w´glan wapnia. W ka˝dym przypadku, wydziela si´ ten sam gaz. W∏ó˝
do probówki zapalonà zapa∏k´. P∏omieƒ
gaÊnie. Czy ju˝ domyÊlasz si´ jaki gaz
wydziela si´ podczas reakcji?

W nast´pnych doÊwiadczeniach poznasz nowe zwiàzki chemiczne - zasady.
Zasady reagujà z kwasami, neutralizujàc si´ wzajemnie.
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DoÊwiadczenie 47
butelka z korkiem Êredniej wielkoÊci
(ok. 1 litr)
wodorotlenek wapnia

Roztwór wodorotlenku wapnia.
Przygotujesz teraz wodny roztwór
wodorotlenku wapnia nazywany wodà
wapiennà, potrzebnà w wielu
doÊwiadczeniach. Wsyp do butelki pó∏
∏y˝eczki wodorotlenku wapnia i dodaj
wody. Zamknij korkiem i mocno
wstrzàÊnij. Nierozpuszczona cz´Êç
proszku opadnie na dno. Nie ma to
˝adnego znaczenia - b´dziesz u˝ywa∏
przezroczystej frakcji znad osadu.
Wodorotlenek wapnia s∏abo rozpuszcza
si´ w wodzie. Mo˝esz w miar´ zu˝ywania
roztworu uzupe∏niaç butelk´ wodà.
WczeÊniej upewnij si´ tylko, czy osad
dalej jest na dnie. Dodaj szczypt´
wodorotlenku wapnia, gdy osad zniknie.

DoÊwiadczenie 48
probówki
stojak na probówki
roztwór lakmusu
roztwór oran˝u metylowego
woda wapienna
jeden z roztworów kwasów u˝ywanych
w poprzednich doÊwiadczeniach

Wskaêniki i ich barwy w zasadowym
Êrodowisku.
Z DoÊwiadczenia 45 pozosta∏o Ci
zapewne nieco lakmusu i oran˝u
metylowego. Wlej odczynniki do
probówek do wysokoÊci ok. 1,5 cm
i do ka˝dej z nich dodaj po kilka kropli
wody wapiennej. Czy wskaêniki zmieni∏y
barw´? Dodaj nast´pnie roztworu kwasu
do ka˝dej probówki. Co dzieje si´
z barwami wskaêników?
Ponownie dodaj wody wapiennej.
Zanotuj wyniki w poni˝szej tabeli.

lakmus

oran˝ metylowy

barwa w Êrodowisku kwaÊnym

barwa w Êrodowisku zasadowym

Sprawdê wyniki w rozdziale 5.
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DoÊwiadczenie 49
probówki
stojak na probówki
roztwór lakmusu lub
roztwór oran˝u metylowego
soda do prania
cukier
sodka spo˝ywcza
sól
myd∏o
woda amoniakalna

Przetestuj domowe Êrodki
chemiczne.
Niektóre Êrodki chemiczne u˝ywane
w gospodarstwie domowym po
rozpuszczeniu w wodzie majà odczyn
zasadowy. Sporzàdê roztwory wodne
z substancji wymienionych obok
i sprawdê za pomocà wskaêników, które
z nich majà charakter zasadowy.
Unikaj kontaktu wody amoniakalnej
ze skórà ràk!

DoÊwiadczenie 50
probówki
stojak na probówki
papierki lakmusowe
ró˝ne substancje (jak w opisie)

Przetestuj jeszcze wi´cej substancji.
Niektóre roztwory substancji
chemicznych nie zabarwiajà wskaêników.
Sà to substancje o tzw. odczynie
oboj´tnym (neutralnym). Przetestuj
sproszkowane substancje ze swojego
zestawu chemicznego i inne stosowane
u Ciebie w domu np: sok pomaraƒczowy,
sok pomidorowy, zsiad∏e mleko, wod´
z kranu, tonik itp. Sporzàdzaj zawsze
roztwory poprzez dodanie niewielkiej
iloÊci proszku do probówki nape∏nionej
wodà w po∏owie. Nie dotyczy to
oczywiÊcie cieczy. Po przygotowaniu
roztworu upuÊç jednà kropl´ ka˝dego
z nich na oddzielny skrawek papierka
lakmusowego.

DoÊwiadczenie 51
probówki
stojak na probówki
kwas winowy
woda wapienna

Proces neutralizacji.
Podczas tego doÊwiadczenia kwas
winowy neutralizowany jest zasadà wodorotlenkiem wapnia. Sporzàdê s∏aby
roztwór kwasu winowego, dosypujàc jego
szczypt´ do probówki wype∏nionej w ½
wodà. Dodawaj teraz po jednej kropli
wod´ wapiennà. W pewnym momencie
zauwa˝ysz, ˝e ciecz m´tnieje. PotrzàÊnij
probówkà - zm´tnienie zniknie.
Kontynuuj dodawanie wody wapiennej
i mieszanie. W pewnym momencie
zauwa˝ysz, ˝e zm´tnienie przestanie
znikaç, a na dnie probówki osiàdzie bia∏a
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substancja. Jak myÊlisz, w którym momencie nastàpi∏a neutralizacja kwasu?
W probówce nie ma teraz ani kwasu, ani
zasady. Jednym z produktów reakcji
chemicznej, która w∏aÊnie mia∏a miejsce
jest bia∏a substancja sta∏a. Spróbuj
samodzielnie wyjaÊniç, co si´ sta∏o
i przeczytaj potem opis w Rozdziale 6.
Zwróç uwag´, aby podczas doÊwiadczenia
nie zmàciç dodawanej wody wapiennej.
DoÊwiadczenie 52
roztwór w´glanu sodu
roztwór lakmusu

Roztwór w´glanu sodu ma odczyn
alkaliczny!
Zwil˝ papierek lakmusowy roztworem
w´glanu sodu. Co widzisz?

DoÊwiadczenie 53
probówki
stojak na probówki
papierek lakmusowy
kwas winowy
w´glan sodu

Inny sposób na neutralizacj´.
Sporzàdê roztwory kwasu winowego
i w´glanu sodu. Dodaj kilka kropli
roztworu w´glanu sodu do probówki
wype∏nionej w ¼ roztworem kwasu
winowego. Kiedy roztwór przestanie si´
burzyç, pobierz jednà kropl´ roztworu
szklanà rurkà i zwil˝ papierek lakmusowy. Papierek powinien przybraç kolor
czerwony z uwagi na iloÊciowà przewag´
kwasu nad zasadà. Powtarzaj próby kilka
razy, a˝ do momentu, gdy papierek
lakmusowy przestanie si´ zabarwiaç.
Dosz∏o do zoboj´tnienia kwasu zasadà.
PomyÊl jak sól powsta∏a w wyniku tej
reakcji chemicznej.

DoÊwiadczenie 54
spodek (krystalizator)
roztwór z DoÊwiadczenia 53

Otrzymywanie kryszta∏ków winianu
sodu.
Wlej na spodek roztwór otrzymany
w wyniku DoÊwiadczenia 53.
Odstaw do odparowania. Na dnie
pozostanà kryszta∏ki winianu sodu.
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Kwasy, zasady i sole 2
Lakmus to naturalna substancja otrzymywana z pewnego gatunku porostów.
Wiele barwników roÊlinnych mo˝e byç u˝ywanych jako wskaêniki odczynu
roztworu: sok z czerwonej kapusty, sok z p∏atków ró˝y i wiele innych
soków o intensywnym kolorze.

DoÊwiadczenie 55
rondel
p∏atki czerwonej ró˝y
roztwór kwasu
roztwór zasady

Wskaênik z barwnika
z p∏atków ró˝y.
Gotuj p∏atki ró˝y w rondlu w niewielkiej
iloÊci wody do momentu, a˝ wywar
nabierze ró˝owego koloru, a p∏atki silnie
zblaknà. Sprawdê jak wskaênik reaguje
na kwasy i zasady.

DoÊwiadczenie 56
probówki
soki owocowe
roztwór kwasu
roztwór zasady

Wskaêniki z soków owocowych.
Sprawdê, jak soki ze Êwie˝ych owoców
reagujà na dodanie kwasu i zasady.
Wypróbuj sok z jagód, czarnych
porzeczek i malin. Prostà, ale mniej
skutecznà metodà na otrzymanie soku
jest zmieszanie odrobiny d˝emu z wodà
i przefiltrowanie zawiesiny.

DoÊwiadczenie 57
probówki
soki warzywne
roztwór kwasu
roztwór zasady

Wskaêniki z soków warzywnych.
Sprawdê, jak na dodanie kwasu i zasady
reagujà soki z warzyw: zielona woda
z gotowanej kapusty, sok z czerwonych
buraków.

Wskaênik uniwersalny pozwala na ocen´ stopnia kwasowoÊci. Taki wskaênik
zmienia kolor w zale˝noÊci od mocy kwasu lub zasady zgodnie z poni˝szà
tabelà:

czerwony
silny kwas

pomaraƒczowy
s∏aby
kwas

˝ó∏ty
bardzo
s∏aby
kwas

bladozielony
oboj´tny

zielony
bardzo
s∏aba
zasada

niebieski fioletowy
s∏aba
silna
zasada
zasada
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DoÊwiadczenie 58
pipeta lub strzykawka
zlewka
probówka
szklany pr´cik
woda wapienna
kwas cytrynowy
papierki lakmusowe

Zmiany koloru wskaênika
uniwersalnego.
W tym doÊwiadczeniu b´dziemy stopniowo zmieniaç odczyn roztworu dodajàc
powoli kwasu do zasady zawierajàcej
wskaênik uniwersalny. Poczàtkowo roztwór ma kolor niebieski. W miar´ dodawania kwasu, kolor b´dzie si´ zmienia∏,
zgodnie z tabelà na poprzedniej stronie.
Odczyn roztworu zmienia si´ od zasadowego poprzez oboj´tny (bladozielony) do
kwasowego.
Przygotuj bardzo rozcieƒczony roztwór
kwasu cytrynowego (7g na 1 litr wody).
Do zlewki w∏ó˝ dwie probówki z wodà
wapiennà i wrzuç do nich dwa skrawki
uniwersalnych papierków lakmusowych.
Zamieszaj i wyjmij z roztworu, gdy papierki zabarwià si´ na niebiesko. Dodawaj teraz za pomocà pipety lub strzykawki po kilka kropli kwasu cytrynowego.
Zauwa˝, ˝e mimo dodania du˝ej iloÊci
kwaÊnego roztworu, kolor papierka nie
zmienia si´, do momentu dodania ostatniej kropli. W przypadku dodania zbyt
du˝ej iloÊci kwasu uzupe∏nij roztwór
woda wapiennà i rozpocznij doÊwiadczenie od nowa. Czy kwas cytrynowy jest
Twoim zdaniem silnym kwasem?

DoÊwiadczenie 59
probówki
zagi´ta szklana rurka i korek z otworem
kwas winowy
w´glan sodu
woda
woda wapienna
kwas i w´glan
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Reakcja kwasu winowego
z w´glanem sodu.
Wsyp do probówki niewielkie, ale mniej
wi´cej równe iloÊci w´glanu sodu
i kwasu winowego. Dolej wody i szybko
zakryj korkiem z rurkà zanurzonà
w wodzie wapiennej (rysunek).

DoÊwiadczenie 60
aparatura jak w DoÊwiadczeniu 59
kawa∏ki wapienia
ocet

Reakcja kwasu octowego
z w´glanem wapnia.
Post´puj analogicznie jak
w DoÊwiadczeniu 59

DoÊwiadczenie 61
probówka
rurka szklana
kwas winowy
substancje opisane obok

Reakcja kwasu winowego z ró˝nymi
substancjami.
Wiele otaczajàcych nas substancji zawiera w´glan wapnia: skorupki jajek, gleba,
zaprawa murarska. Popió∏ drzewny
zawiera w´glan potasu. Sprawdê, jak
na te substancje dzia∏a kwas winowy.
ObecnoÊç dwutlenku w´gla wykryjesz
trzymajàc przy wylocie probówki,
w której zachodzi reakcja na szklanym
pr´ciku kropl´ wody wapiennej.

Wodorotlenek sodu jest du˝o silniejszà zasadà ni˝ wodorotlenek wapnia.
W nast´pnym doÊwiadczeniu otrzymasz niewielkà iloÊç wodnego
rozcieƒczonego roztworu wodorotlenku sodu, który potrzebny Ci b´dzie
do innych doÊwiadczeƒ.
DoÊwiadczenie 62
zlewka
aparatura do filtracji
ma∏a butelka z korkiem
roztwór w´glanu sodu
wodorotlenek wapnia

Sporzàdzenie rozcieƒczonego
roztworu wodorotlenku sodu.
W po∏owie zlewki przygotuj silny roztwór
w´glanu sodu. Dodaj dwie ∏y˝ki
wodorotlenku wapnia. Zamieszaj przez
2-3min, przefiltruj, przelej do butelki
i naklej etykiet´ z nazwà.

DoÊwiadczenie 63
probówka
uniwersalny papierek lakmusowy
roztwór wodorotlenku sodu

Niektóre w∏aÊciwoÊci
wodorotlenku sodu.
Sprawdê jak papierek lakmusowy
zabarwia si´ pod wp∏ywem wodorotlenku
sodu. Zwil˝ palce odrobinà roztworu
i rozetrzyj. Szybko umyj d∏onie.
Jak opisa∏byÊ w∏aÊciwoÊci roztworu?

LABORATORIUM CHEMICZNE 33

DoÊwiadczenie 64
probówka
palnik spirytusowy
folia aluminiowa
roztwór wodorotlenku sodu

Niektóre metale reagujà
z wodorotlenkiem sodu.
Do probówki nape∏nionej w ¼ obj´toÊci
roztworem wodorotlenku sodu dodaj
kawa∏ek folii aluminiowej. Podgrzewaj
do momentu pojawienia si´ p´cherzyków
gazu. Nie doprowadzaj jednak do wrzenia. Zbierz gaz w probówce i zbli˝ jej
wylot do p∏omienia. Czy ju˝ wiesz, co to
za gaz?

DoÊwiadczenie 65
probówka
palnik spirytusowy
smalec
sól kuchenna (chlorek sodu)
roztwór wodorotlenku sodu

Jak wyprodukowaç myd∏o?
Zasady reagujà z t∏uszczami i olejami
jadalnymi. Jednym z produktów reakcji
jest myd∏o. To z tego powodu wodorotlenek sodu (zwany te˝ sodà kaustycznà)
u˝ywany jest do usuwania t∏ustych
osadów i zatorów.
Do probówki wype∏nionej w po∏owie roztworem wodorotlenku sodu dodaj ma∏y
kawa∏ek smalcu. Gotuj bardzo ostro˝nie
przez kilka minut, uwa˝ajàc, aby zawartoÊç nie wykipia∏a. Pami´taj o fartuchu
i okularach ochronnych! Przelej ciecz do
czystej probówki, dodaj ¼ probówki nasyconego roztworu chlorku sodu (soli kuchennej) i ostudê. Z roztworu wytràca
si´ bia∏a substancja - myd∏o. W warunkach przemys∏owych myd∏o oddzielane
jest od roztworu i prasowane w kostki.

Podczas nast´pnych doÊwiadczeƒ zobaczysz, ˝e za pomocà wodorotlenku
sodu (w reakcjach podwójnej wymiany) mo˝na wytràcaç z roztworów
nierozpuszczalne wodorotlenki metali.
DoÊwiadczenie 66
probówki
roztwór wodorotlenku sodu
roztwór siarczanu miedzi
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Reakcja wodorotlenku sodu
z siarczanem miedzi.
Zmieszaj roztwory ze sobà. Czy wiesz
jaka substancja si´ wytràci∏a. Napisz
równanie chemiczne opisujàce reakcj´.

W wyniku reakcji kwasów z zasadami powstajà sole. Sole mo˝na jednak
tak˝e otrzymaç innà metodà - dodajàc kwasu do tlenku metalu.
DoÊwiadczenie 67
aparatura do filtracji
probówki
siarczan miedzi
w´glan sodu
palnik spirytusowy

Jak z w´glanu miedzi otrzymaç
tlenek miedzi?
Przygotuj niewielkà iloÊç w´glanu miedzi
poprzez zmieszanie roztworów w´glanu
sodu i siarczanu miedzi. Wylej ciecz
z probówki, a osad pozostaw. Podgrzewaj
z poczàtku ∏agodnie, a˝ do odparowania
wody, a nast´pnie silnie w celu dokonania
rozk∏adu w´glanu miedzi i otrzymania
tlenku miedzi. Po wystudzeniu mo˝esz
przemyç osad wodà i odfiltrowaç za
pomocà aparatury do filtracji.

Sole, jak wiesz, powstajà w wyniku zoboj´tniania kwasów zasadami.
Niektóre sole (np. chlorek sodu) majà odczyn oboj´tny - nie powodujà
zmiany barwy wskaêników. Inne wykazujà wyraênie kwaÊny lub alkaliczny
charakter.
DoÊwiadczenie 68
zlewka
papierek lakmusowy
roztwór wodorow´glanu sodu
(sodki spo˝ywczej)

Sprawdê odczyn roztworu
wodorow´glanu sodu.
U˝yj papierka lakmusowego.
Co zaobserwowa∏eÊ?
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Gazy
Gazy mogà byç pierwiastkami (jak tlen i wodór) lub zwiàzkami chemicznymi
(jak dwutlenek w´gla sk∏adajàcy si´ z atomów w´gla i tlenu).
Powietrze jest mieszaninà gazów, której g∏ównymi sk∏adnikami
jest azot i tlen. Przeczytaj o dzia∏aniu tlenu na ˝elazo w wyjaÊnieniach
w Rozdziale 6.

Cz´Êç 3
DoÊwiadczenie 69
kolba (nie do∏àczona do zestawu)
lub ewentualnie probówka
gumowa rurka
korek z jednym otworem
zagi´ta rurka szklana
probówki z korkami
stojak do probówek
ma∏y s∏oik
kuweta
woda utleniona (nadtlenek wodoru)
dwutlenek manganu (z baterii)

dwutlenek manganu
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Otrzymywanie tlenu podczas
reakcji chemicznej.
Wiele substancji chemicznych zawierajàcych w swoim sk∏adzie tlen mo˝e byç
wykorzystane do jego wytworzenia. Woda
utleniona jest jednym z nich i dodatkowo
mo˝na jà kupiç w ka˝dej aptece bez
recepty. W celu uwolnienia tlenu z tego
odczynnika mo˝na go podgrzaç lub dodaç
do niego dwutlenku manganu. Druga
metoda jest lepsza - tlen wydziela si´
szybciej. W celu pozyskania dwutlenku
manganu, rozetnij starà bateri´
cynkowo-manganowà (nie alkalicznà!)
i wysyp czarny proszek - dwutlenek
manganu. Zbudujesz za chwil´ doÊç
skomplikowanà aparatur´ do
otrzymywania tlenu. Dobrze jest jà
wypróbowaç przed uruchomieniem.
Zmontuj aparatur´ zgodnie z rysunkiem
obok. Do szyjki kolby w∏ó˝ korek
z zagi´tà rurkà szklanà i na∏o˝onym
na nià odcinkiem gumowej rurki. Drugi
koniec rurki wprowadê do odwróconej
probówki wstawionej do kuwety z wodà.
W ca∏ej probówce musi byç woda. Wyjmij
teraz ostro˝nie korek z kolby z wodà
utlenionà i wsyp do Êrodka niewielkà
iloÊç dwutlenku manganu. Zakorkuj
szybko kolb´ i rozpocznij zbieranie tlenu.
Gaz wpada do probówki i wypiera z niej
wod´. Przygotuj wczeÊniej wi´cej
probówek z wodà i zape∏niaj je po kolei

tlenem. Zbierz tak˝e gaz do ma∏ego
s∏oiczka. Przed wyj´ciem z wody
probówki i s∏oiczek musisz zakorkowaç
(zakr´ciç) pod wodà, aby tlen nie ulotni∏
si´. W przypadku koniecznoÊci
pozyskania wi´kszej iloÊci tlenu, dodaj
do kolby wi´cej dwutlenku manganu
i wody utlenionej. Zebrany tlen
wykorzystasz w DoÊwiadczeƒ 70 i 71.

DoÊwiadczenie 70
palnik spirytusowy
szczapka drewna
probówki z tlenem

Test na obecnoÊç tlenu.
Zapal szczapk´ drewna i gdy dobrze si´
rozpali, zdmuchnij p∏omieƒ, aby tylko
si´ tli∏a. W przypadku problemów spróbuj
jeszcze raz lub u˝yj innego gatunku
drewna. Tlàce si´ drewno wsuƒ do
probówki z tlenem. Co si´ sta∏o? Pozna∏eÊ
w∏aÊnie metod´ testu na obecnoÊç tlenu.
Powtórz doÊwiadczenie z drugà
probówkà wype∏nionà tlenem.

DoÊwiadczenie 71
palnik spirytusowy
zagi´ta metalowa ∏y˝eczka
w´giel
probówka z wodà wapiennà
zakr´cony s∏oik z tlenem
wieczko

Spalanie w´gla w atmosferze tlenu.
Zegnij ∏y˝eczk´ pod kàtem prostym
i prze∏ó˝ przez otwór w wieczku. Nasyp
nieco w´gla na ∏y˝eczk´ i podgrzewajàc
spróbuj doprowadziç go do tlenia si´.
Odkr´ç teraz zakr´tk´ s∏oika z tlenem,
wsuƒ do Êrodka ∏y˝eczk´ prze∏o˝onà
przez wieczko i dociÊnij, aby gaz nie
ulotni∏ si´. Co si´ dzieje z w´glem?
Po wygaÊni´ciu p∏omienia usuƒ ∏y˝eczk´
wraz z denkiem, wpuÊç do s∏oika kilka
kropli wody wapiennej i zakr´ç s∏oik.
PotrzàÊnij s∏oikiem. Co si´ dzieje z wodà
wapiennà?
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DoÊwiadczenie 72
kolba (nie do∏àczona dop zestawu)
lub ewentualnie probówka
korek z jednym otworem
zagi´ta szklana rurka
gumowa rurka
zlewka
soda (bry∏ki)
roztwór kwasu winowego
wieczko

kwas winowy

Otrzymywanie dwutlenku w´gla.
Zmontuj aparatur´ jak na rysunku obok.
Mo˝liwie jak najszczelniej przykryj
zlewk´ wieczkiem. Zapobiega to ucieczce
dwutlenku w´gla do atmosfery. Nie
mo˝na zbieraç dwutlenku w´gla pod
wodà poniewa˝ si´ w niej rozpuszcza.
Wsyp teraz bry∏ki sody do kolby (nie
u˝ywaj sproszkowanego w´glanu sodu
z zestawu) i dodaj roztworu kwasu
winowego do po∏owy jej obj´toÊci.
Zamknij korkiem z rurkà. Gumowa
rurka musi si´gaç do dna zlewki. Wk∏adaj
co pewien czas do zlewki zapalonà
zapa∏k´. W momencie, gdy zapa∏ka
zgaÊnie, zlewka jest ju˝ nape∏niona
dwutlenkiem w´gla.

dwutlenek w´gla

soda (bry∏ki)
DoÊwiadczenie 73
palnik spirytusowy
szczapka drewna
zlewka z dwutlenkiem w´gla
z DoÊwiadczenia 72

Dwutlenek w´gla t∏umi ogieƒ.
Zapal szczapk´ drewna, odsuƒ wieczko
i wsuƒ drewno do s∏oika.

DoÊwiadczenie 74
kolba z odczynnikami wytwarzajàca
dwutlenek w´gla z DoÊwiadczenia 73
probówka z wodà wapiennà
(DoÊwiadczenie 47)

Dwutlenek w´gla powoduje
zm´tnienie wody wapiennej.
Gdy gaz ju˝ nie wydobywa si´ z kolby,
dodaj wi´cej odczynników. Zanurz koƒcówk´ gumowej rurki, z której wydobywa
si´ dwutlenek w´gla w wodzie wapiennej.
P´cherzyki gazu, przechodzàc przez ciecz
powodujà jej zm´tnienie. W∏aÊnie w ten
sposób identyfikujemy dwutlenek w´gla.

DoÊwiadczenie 75
jak w DoÊwiadczeniu 74, ale wrzuç do
wody wapiennej papierek lakmusowy

Reakcja dwutlenku w´gla z wodà.
PrzepuÊç gaz przez wod´ wapiennà
w probówce. Papierek lakmusowy
zmienia barw´ na bladoczerwonà,
co wskazuje na obecnoÊç s∏abego kwasu.
Silniejszy kwas zabarwi∏by papierek
na silnie czerwony kolor.
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DoÊwiadczenie 76
spodek (krystalizator)
woda wapienna

Powietrze zawiera dwutlenek
w´gla.
Wlej troch´ wody wapiennej na szkie∏ko
i pozostaw na jeden dzieƒ. Woda
m´tnieje.

DoÊwiadczenie 77
probówka z wodà wapiennà
rurka szklana

Wydychane powietrze zawiera
dwutlenek w´gla.
Dmuchaj wydychanym powietrzem przez
rurk´ w∏o˝onà do probówki z wodà
wapiennà. Co si´ dzieje?

DoÊwiadczenie 78
s∏oik z dwoma pasujàcymi wieczkami
sztywny drut
ma∏a Êwieczka
woda wapienna

Podczas palenia Êwieczki powstaje
dwutlenek w´gla.
Zrób ma∏y otwór w jednym wieczku
i prze∏ó˝ przez niego drut z zamocowanà
na koƒcu Êwieczkà (rysunek). Zapal jà,
wsuƒ do s∏oika i zakryj wieczkiem. Kiedy
p∏omieƒ zgaÊnie (dlaczego?) wyjmij
Êwieczk´ i wpuÊç do s∏oika kilka kropli
wody wapiennej. PotrzàÊnij s∏oikiem.
Czy pojawi∏o si´ zm´tnienie?

DoÊwiadczenie 79
palnik spirytusowy
s∏oik (np. od d˝emu)
wieczko
woda wapienna

Podczas palenia palnika spirytusowego powstaje dwutlenek w´gla.
Postaw zapalony palnik spirytusowy
na wieczku i przykryj s∏oikiem. Kiedy
p∏omieƒ zgaÊnie, zabierz palnik i odwróç
s∏oik wraz z wieczkiem. WpuÊç do s∏oika
kilka kropli wody wapiennej. PotrzàÊnij
s∏oikiem. Co dzieje si´ z wodà wapiennà?
Czy zauwa˝y∏eÊ jeszcze coÊ?

DoÊwiadczenie 80
kolba
korek z jednym otworem
zagi´ta rurka szklana
probówka
woda wapienna

Zidentyfikuj gaz z lemoniady.
Wlej gazowanà lemoniad´ (ze Êwie˝o
otworzonej butelki) do ¾ obj´toÊci kolby.
Zamknij korkiem z rurkà i ogrzewaj.
PrzepuÊç ulatniajàcy si´ gaz przez wod´
wapiennà w probówce.
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Metale
Pierwiastki dzielà si´ na niemetale (w´giel, wodór, siarka, tlen) i metale.
Metale sà zazwyczaj bardziej wytrzyma∏e mechanicznie od niemetali.
Wykazujà jednak wi´kszà reaktywnoÊç, ∏atwo korodujà i reagujà np.
z kwasami. Najcz´Êciej w wyniku reakcji z kwasem powstaje wodór i sól.
Wiele metali podczas podgrzewania w powietrzu ∏àczy si´ z tlenem w nim
zawartym, tworzàc tlenki. Np. magnez tworzy tlenek magnezu, który
otrzyma∏eÊ ju˝ w DoÊwiadczeniu 41. Inne metale tworzà tlenki o ró˝nych
barwach.
DoÊwiadczenie 81
palnik spirytusowy
uchwyt do probówki
gwóêdê ˝elazny

Podgrzewanie ˝elaza w powietrzu.
Podgrzewaj niezardzewia∏y gwóêdê
w p∏omieniu palnika spirytusowego przez
ok. 1 minut´. Co widzisz? WyjaÊnij co
si´ sta∏o!

DoÊwiadczenie 82
palnik spirytusowy
zlewka
stojak
w´glan sodu
folia aluminiowa

Reakcje metali z zasadami.
Glin (aluminium) jest jednym z metali,
które reagujà z zasadami. RozpuÊç
w wodzie (pó∏ zlewki) ∏y˝eczk´ w´glanu
sodu i wrzuç do Êrodka ma∏y skrawek
folii aluminiowej. (W´glan sodu wykazuje
charakter alkaliczny.) Podgrzej, ale nie
doprowadzaj do wrzenia. Jaki gaz si´
ulatnia?
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W∏ókna
W∏ókna naturalne pozyskiwane sà od zwierzàt (we∏na, jedwab) lub z roÊlin
(bawe∏na, len). Nylon i sztuczny jedwab otrzymywane sà natomiast
w procesach chemicznych. W nast´pnych doÊwiadczeniach poznasz metody
rozró˝niania w∏ókien.
DoÊwiadczenie 83
palnik spirytusowy
probówka
jedwab naturalny
papierek lakmusowy

Test na jedwab.
Podgrzewaj ma∏y skrawek naturalnego
jedwabiu w suchej probówce, trzymajàc
przy wylocie zwil˝ony wodà papierek
lakmusowy. Jak zmienia barw´? Jaka
jest przyczyna?

DoÊwiadczenie 84
jak w DoÊwiadczeniu 83
ale z we∏nà zamiast jedwabiu

Test na we∏n´.
Powtórz DoÊwiadczenie 83
ze skrawkiem we∏ny.

DoÊwiadczenie 85
jak w DoÊwiadczeniu 83,
ale z bawe∏nà zamiast jedwabiu

Test na bawe∏n´.
Powtórz DoÊwiadczenie 83
ze skrawkiem bawe∏ny.

DoÊwiadczenie 86
jak w DoÊwiadczeniu 83 i 85,
ale z ró˝nymi innymi materia∏ami
(wymienionymi obok) zamiast jedwabiu

Test innych materia∏ów.
Powtórz DoÊwiadczeni 85 ze skrawkiem
sztucznego jedwabiu. Przetestuj tak˝e
len, tasiemk´ i kawa∏ek skóry. Spróbuj
okreÊliç, które materia∏y sà pochodzenia
zwierz´cego, a które roÊlinnego.

DoÊwiadczenie 87
palnik spirytusowy
probówka
roztwór wodorotlenku sodu
we∏na
bawe∏na

Jak rozró˝niç we∏n´ od bawe∏ny?
Wlej do probówki nieco wodorotlenku
sodu (z DoÊwiadczenia 62), w∏ó˝ ma∏y
skrawek we∏ny i podgrzej. Co si´ dzieje?
Zrób to samo ze skrawkiem bawe∏ny.

DoÊwiadczenie 88
palnik spirytusowy
uchwyt do probówki
wieczko
ró˝ne materia∏y wymienione obok

Testy ogniowe.
Trzymaj w p∏omieniu palnika
spirytusowego, w uchwycie nad
metalowym wieczkiem ma∏e skrawki:
we∏ny, jedwabiu i sztucznego jedwabiu.
Zanotuj, czy ∏atwo si´ palà, jaki
wydzielajà zapach i co si´ dzieje z ich
strukturà.
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DoÊwiadczenie 89
Jak w DoÊwiadczeniach 83 i 88

42 LABORATORIUM CHEMICZNE

Test nylonu.
Powtórz DoÊwiadczenia 83 i 88
z ma∏ym kawa∏kiem nylonu. Zwróç
szczególnà uwag´ jak to w∏ókno
zachowuje si´ po podgrzaniu w probówce.

Barwniki
Wi´kszoÊç stosowanych obecnie barwników jest syntetyczna. Barwniki
naturalne sà zazwyczaj s∏absze, ale w∏aÊciwie zastosowane dajà
satysfakcjonujàce rezultaty. Barwniki naturalne mo˝na otrzymaç z soków
owocowych, warzywnych i innych soków roÊlinnych.
DoÊwiadczenie 90
zlewka
roztwór siarczanu miedzi
bia∏a we∏na lub bawe∏na

Siarczan miedzi jako barwnik.
Zanurz we∏n´ lub bawe∏n´ w roztworze
siarczanu miedzi, wyciÊnij i umyj pod
kranem. Czy to dobry barwnik?
Wypróbuj tak˝e roztwór lakmusu.

DoÊwiadczenie 91
jak w DoÊwiadczeniu 90,
ale z u˝yciem samodzielnie
przygotowanych barwników

Testowanie naturalnych barwników
na we∏nie i bawe∏nie.
Wypróbuj sok ze Êliwek i buraków jako
barwniki. Zanurz w nich na kilka minut
we∏n´ lub bawe∏n´ i sp∏ucz wodà z kranu,
aby sprawdziç czy kolory sà trwa∏e.

DoÊwiadczenie 92

Testowanie naturalnych barwników
na jedwabiu i nylonie.
Powtórz DoÊwiadczenie 91,
ale z u˝yciem jedwabiu i nylonu.

DoÊwiadczenie 93

Naturalne barwniki na we∏nie
i bawe∏nie - efekt gotowania.
Powtórz DoÊwiadczenie 91, ale pogotuj
barwnik z materia∏ami przez kilka
minut.

DoÊwiadczenie 94

Naturalne barwniki na jedwabiu
i nylonie - efekt gotowania.
Powtórz DoÊwiadczenie 91, ale pogotuj
barwnik z materia∏ami przez kilka
minut.

Wyniki powy˝szych doÊwiadczeƒ wskazujà, ˝e gotowanie zwi´ksza trwa∏oÊç
farbowania. Istniejà tak˝e substancje zwane zaprawami farbiarskimi
(np. wodorotlenek glinu), które poprawiajà trwa∏oÊç kolorów.
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Rezultaty
doÊwiadczeƒ
Cz´Êç 1
6 Roztwór to czysta i przezroczysta
woda. Osad zostaje na sàczku.

R ozdzia∏ 5
33 Sól - cz´Êciowo rozpuszczalna, cukier
- rozpuszczalny, tlenek miedzi nierozpuszczalny.
Cz´Êç 2

9

Mleka nie mo˝na przefiltrowaç
38 Patrz wyjaÊnienie w Rozdziale 6.

10 ¸atwe do przefiltrowania
22 Barwniki rozdzielajà si´ tworzàc
zielony obszar otoczony ró˝owym
pierÊcieniem.
23 Siarczan miedzi zmienia barw´ na
bia∏à, a woda skrapla si´ na zimnych
Êciankach probówki.
24 Tylko pod wp∏ywem wody proszek
zmienia barw´ na niebieskà. Wydziela
si´ ciep∏o, które mo˝esz wyczuç d∏onià.
25 Napis jest bràzowy.
26 Proszek zmienia barw´ na czarnà.
W´glan miedzi rozk∏ada si´ na prostsze
substancje.
28 Pozostaje w´giel.
29 Metal nie topi si´, lecz pokrywa
czarnym nalotem.
30 Jak w DoÊwiadczeniu 29.
31 Drut szybko nagrzewa si´ do
czerwonoÊci i topi.
32 Aluminium nadtapia si´ w odpowiednio wysokiej temperaturze.
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39 W´glan miedzi zmienia kolor na
czarny, a woda wapienna m´tnieje.
41 Wytràca si´ osad w´glanu wapnia.
w´glan sodu+wodorotlenek wapnia =
w´glan wapnia+wodorotlenek sodu
43 KwaÊny smak znika.
44 Papierek zabarwia si´ na czerwono
pod wp∏ywem kwasu, jaki zawiera ocet.
45 Wskaêniki zmieniajà barw´ na
czerwonà.
48 Poczàtkowo po dodaniu wody
wapiennej, wskaêniki nie zmieniajà
barwy. Dodanie kwasu powoduje zmian´
kolorów roztworów na czerwony.
Ponowne dodanie wody wapiennej
zmienia barwy lakmusu na niebieskà,
a oran˝u metylowego na pomaraƒczowà.
49 Roztwory: sody, sodki myd∏a i amoniaku majà odczyn zasadowy (alkaliczny).
50 A∏un, chlorek amonu, siarczan
miedzi, siarczan ˝elaza, kwaÊny siarczan
sodu powodujà zmian´ barwy papierka
lakmusowego na czerwony lub ró˝owy.
Wodorotlenek wapnia i w´glan wapnia
- na niebieski. Soki owocowe, zsiad∏e

mleko i tonik zawierajà kwasy. Woda
z kranu ma odczyn neutralny (oboj´tny).
51 W momencie znikni´cia zm´tnienia
po potrzàÊni´ciu probówkà.

80 Woda wapienna m´tnieje.
81 Gwóêdê pokrywa si´ czarnym
tlenkiem ˝elaza.
82 Wodór.

52 Lakmus zmienia barw´ na niebieskà.
53 Ta sól to winian sodu.

83 Papierek lakmusowy zmienia barw´
na niebieskà, wskutek wydzielanego
amoniaku.

55 Wskaênik staje si´ intensywniej
czerwony pod wp∏ywem kwasów i zielony
pod wp∏ywem zasad.

84 Wynik jak w DoÊwiadczeniu 83.

58 Kwas cytrynowy jest s∏abym kwasem.
59 Woda wapienna m´tnieje.
60 Woda wapienna m´tnieje.
63 Papierek lakmusowy zmienia barw´
na niebieskà. Roztwór jest Êliski w dotyku.
64 Wodór.
68 Odczyn zasadowy.
Cz´Êç 3
70 Drzazga gwa∏townie si´ zapala.
71 W´giel pali si´ du˝o jaÊniej. Woda
wapienna m´tnieje.

85 Papierek lakmusowy zmienia barw´
na czerwonà.
86 Sztuczny jedwab zachowuje si´ tak,
jak bawe∏na. Tasiemka i len sà pochodzenia roÊlinnego. Skóra - zwierz´cego.
87 We∏na rozpuszcza si´, a bawe∏na nie.
88 We∏na pali si´ powoli i sprawia
wra˝enia „topienia si´”. Zw´gla si´ i daje
zapach palonych w∏osów. Jedwab pali si´
wyraênie, ˝ó∏topomaraƒczowym
p∏omieniem. Tworzy si´ kropla popio∏u
i tak˝e czuç zapach palonych w∏osów.
Bawe∏na i nylon palà si´ ∏atwo,
pozostawiajàc po spaleniu szary popió∏.
89 Nylon podgrzewany w probówce
zamienia si´ w bràzowà ciecz. Wydziela
si´ amoniak. Nie pali si´ ∏atwo.

73 Drzazga gaÊnie.
90 Siarczan miedzi jest z∏ym barwnikiem.
77 Woda wapienna m´tnieje.
91/92 Barwniki sà nietrwa∏e.
78 Âwieczka gaÊnie po zu˝yciu ca∏ego
tlenu. Woda wapienna m´tnieje.

93/94 Wygotowanie materia∏u powoduje
utrwalenie barwników.

79 Woda wapienna m´tnieje. Po zapaleniu palnika w s∏oiku jest wilgotno.
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WyjaÊnienia
Cz´Êç 1
1-4 Przeczytaj wyjaÊnienia do doÊwiadczeƒ w Cz´Êci 2 dotyczàce tych substancji.
5 Wytràca si´ nierozpuszczalny w´glan
miedzi.
6 Czàsteczki mu∏u sà za du˝e, aby
przejÊç przez sàczek filtra.
9 Czàsteczki mleka sà tak ma∏e, ˝e
przechodzà przez sàczek filtra.

Rozdzia∏ 6
Na dwa atomy wodoru przypada jeden
atom tlenu. Podczas ogrzewania uwalnia
si´ wi´c woda w postaci pary wodnej,
a pozostaje w´giel.
28 Kwas winowy zawiera: w´giel, wodór
i tlen. Pozosta∏oÊç po ogrzaniu, to tak˝e
w´giel.
29 P∏omieƒ palnika spirytusowego ma
zbyt niskà temperatur´, aby stopiç
miedê. Rozgrzany element miedzi pokrywa si´ czarnym tlenkiem miedzi. (patrz
wyjaÊnienia DoÊwiadczenia 150 i 151)

11 Jak w DoÊwiadczeniu 6.
30 ˚elazo pokrywa si´ tlenkiem ˝elaza.
20 Lakmus przesiàka przez bibu∏´
szybciej ni˝ oran˝ metylowy - tworzy si´
niebieski okràg wokó∏ pomaraƒczowego
ko∏a.
22 WyjaÊnienie jak w DoÊwiadczeniu 20.
24 Dodanie wody do tych bezwodnych
zwiàzków powoduje jej chemiczne
zwiàzanie, któremu towarzyszy
wydzielanie ciep∏a. Substancje stajà si´
ponownie uwodnione - czyli majà takie
w∏aÊciwoÊci jak przed ogrzewaniem
(DoÊwiadczenie 23). T´ w∏aÊciwoÊç
mo˝na wykorzystywaç jako test na
obecnoÊç wody.
26 W´glan miedzi rozk∏ada si´ na czarny
tlenek miedzi i niewidzialny gaz dwutlenek w´gla. Tak zachowuje si´
wiele w´glanów.
27 Cukier jest w´glowodanem
sk∏adajàcym si´ z w´gla, wodoru i tlenu.
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31 Drut ˝elazny, jest na tyle cienki, ˝e
topi si´ w p∏omieniu.
33-34 Zwiàzki chemiczne majà ró˝nà
rozpuszczalnoÊç w wodzie. RozpuszczalnoÊç to masa substancji, jaka mo˝e
rozpuÊciç si´ w jednostce obj´toÊci wody
w okreÊlonej temperaturze. RozpuszczalnoÊç zwykle roÊnie wraz z temperaturà. Ciecz, w której rozpuszczona jest
substancja to rozpuszczalnik, wraz
z substancjà rozpuszczonà tworzàca
roztwór. W roztworze, czàsteczki
substancji rozpuszczonej sà rozproszone
pomi´dzy czàsteczkami rozpuszczalnika
i z tego powodu roztwory sà przezroczyste i nie mo˝na ich odfiltrowaç.
Roztwór nasycony w danej temperaturze
to roztwór zawierajàcy maksymalnà,
mo˝liwà do rozpuszczenia iloÊç substancji, rozpuszczonej w danej temperaturze.
Sch∏odzenie takiego roztworu powoduje
wytràcanie si´ substancji rozpuszczonej

ze wzgl´du na spadek rozpuszczalnoÊci
wraz z obni˝aniem temperatury
Cz´Êç 2
38 Gwóêdê pokry∏ si´ czerwonawym
nalotem miedzi.
˝elazo+siarczan miedzi =
miedê+siarczan ˝elaza
39 W´glan miedzi rozk∏ada si´ na czarny
tlenek miedzi i niewidzialny gaz dwutlenek w´gla, powodujàcy zm´tnienie
wody wapiennej.
40 Ta reakcja to przyk∏ad zamiany soli
nieuwodnionej w uwodnionà.
41 Z reakcjà podwójnej wymiany mamy
do czynienia w przypadku, gdy
przynajmniej jeden z produktów jest
substancjà nierozpuszczalnà lub gazem.

dodawanie zasady do kwasu, powoduje
neutralizowanie coraz wi´kszej jego
iloÊci, do momentu, a˝ kwas ca∏kiem
zniknie. W tym momencie w roztworze
nie ma ju˝ kwasu, ani zasady, lecz tylko
sól i woda.
53 Winiany sà produktem neutralizacji
kwasu winowego, a siarczany - kwasu
siarkowego.
54 Podczas powolnego odparowywania
rozpuszczalnika z roztworu, czàsteczki
substancji rozpuszczonej osiadajà na
kryszta∏ach, powi´kszajàc ich rozmiar.
59 Kwas przereagowa∏ z w´glanem dajàc
sól, dwutlenek w´gla i wod´.
kwas winowy+w´glan sodu =
winian sodu+dwutlenek w´gla+woda
60 Sól która powstaje to octan wapnia.

43 KwaÊny smak znika, poniewa˝ kwas
neutralizowany jest przez sodk´ do
pieczenia. Przeczytaj tak˝e wyjaÊnienie
do DoÊwiadczenia 51.
44-45 Wszystkie roztwory kwasów
zabarwiajà papierek lakmusowy na kolor
czerwony.
46 Przeczytaj wyjaÊnienia do DoÊwiadczenia 59-61 dotyczàce kwasów i w´glanów.
48 Wodorotlenek wapnia (wapno
gaszone) jest s∏abo rozpuszczalne w wodzie i daje lekko alkaliczny roztwór.
50 Niektóre sole po rozpuszczeniu
w wodzie zachowujà si´ jak kwasy.
51 Kwas i zasada neutralizujà si´
wzajemnie dajàc sól i wod´. Powolne

62 W wyniku reakcji podwójnej
wymiany pomi´dzy roztworami w´glanu
sodu i wodorotlenku wapnia powstaje
nierozpuszczalny w´glan wapnia.
64 Glin reaguje z wodorotlenkiem sodu
dajàc wodór i zwiàzek chemiczny - glinian
sodu.
65 W wyniku oddzia∏ywania
wodorotlenkiem sodu na t∏uszcze
powstaje myd∏o i glicerol (gliceryna).
67 Tak jak w´glan cynku, niemal
wszystkie w´glany rozk∏adajà si´ na
tlenki i dwutlenek w´gla.
68 Niektóre sole reagujà w niewielkim
stopniu z wodà, dajàc roztwory kwasów
lub zasad.
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Cz´Êç 3

od we∏ny.

69 Dwutlenek manganu jest katalizatorem, czyli substancjà przyspieszajàcà
reakcj´ chemicznà.

90-94 Barwniki naturalne sà nietrwa∏e
i ∏atwo jest je zmyç z barwionego
materia∏u. W pewnym stopniu pomaga
wygotowanie materia∏u, poniewa˝
pozwala na g∏´bsze wnikni´cie barwnika
w struktur´ w∏ókna. Wodorotlenek glinu
utrwala barwniki absorbujàc je
i zwi´kszajàc przyczepnoÊç do w∏ókien.
Odcieƒ i nasycenie koloru zale˝y od
w∏aÊciwoÊci barwnika, czasu gotowania
i rodzaju barwionego materia∏u.

70-71 W atmosferze czystego tlenu,
substancje palà si´ znacznie lepiej ni˝
w powietrzu (które zawiera go tylko
20%). Spalanie to proces ∏àczenia si´
z tlenem. W´giel spala si´ dajàc dwutlenek w´gla, powodujàcy zm´tnienie wody
wapiennej.
73 W zlewce nie ma tlenu.
74 Zm´tnienie spowodowane jest
obecnoÊcià kredy (w´glanu wapnia).
77 ZawartoÊç dwutlenku w´gla w wydychanym powietrzu wynosi ok. 4%.
Zwyk∏e powietrze zawiera tylko 0,03%.
79 W wyniku spalania wi´kszoÊci paliw
powstaje dwutlenek w´gla i woda,
poniewa˝ paliwa zawierajà w swoim
sk∏adzie w´giel i wodór.
81-82 Wi´kszoÊç metali podczas
ogrzewania w powietrzu pokrywa si´
tlenkami (∏àczy si´ z tlenem).
83-89 We∏na - w∏ókno pochodzàce od
zwierzàt zawiera zwiàzki azotu i podczas
podgrzewania uwalnia amoniak, tak˝e
zawierajàcy azot.
Bawe∏na i sztuczny jedwab sà
pochodzenia roÊlinnego, nie zawierajà
azotu i nie uwalniajà amoniaku.
W wyniku ogrzewania wydzielajà kwaÊne
opary.
Nylon - w∏ókno syntetyczne (sztuczne)
podczas podgrzewania uwalnia amoniak
jednak˝e topi si´, co pozwala je odró˝niç
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S∏owniczek nazw chemicznych
ATOM – Najmniejsza cz´Êç substancji
bioràca udzia∏ w reakcji chemicznej.
CHROMATOGRAFIA – Metoda
rozdzielania mieszanin roztworów
zwiàzków chemicznych, opierajàca si´
na ró˝nej pr´dkoÊci ich przenikania przez
porowate substancje.
CHROMATOGRAM – Bibu∏a lub inna
porowata substancja s∏u˝àca do rozdzielania mieszanin roztworów zwiàzków
chemicznych metodà chromatografii.
DESTYLACJA – Proces polegajàcy na
zamianie cieczy w gaz, a nast´pnie na
jego skropleniu.

PIERWIASTEK – Najprostsza
substancja, której nie mo˝na podzieliç
metodami chemicznymi.
PRODUKT - Substancja powstajàca
w wyniku reakcji chemicznej.
REAKCJA CHEMICZNA – Zmiana
atomowej struktury, powodujàca
powstanie nowych zwiàzków
chemicznych.
REAKCJA PODSTAWIENIA –
Reakcja chemiczna polegajàca
na zamianie w zwiàzku chemicznym
jednego elementu na inny, np. metali.

KATALIZATOR – Substancja
przyspieszajàca reakcj´ chemicznà.

REAKCJA PODWÓJNEJ
WYMIANY – Reakcja pomi´dzy
zwiàzkami chemicznymi polegajàca na
ich rozk∏adzie, a nast´pnie na utworzeniu nowych zwiàzków chemicznych
wskutek zamiany atomów.

KWAS - Substancja o kwaÊnym i ostrym
smaku, zabarwiajàca papierek
lakmusowy na czerwono.

REAKCJA ROZK¸ADU – Reakcja
polegajàca na rozpadzie substancji na
substancje prostsze.

KOROZJA – Reakcja zachodzàca zwykle
na powierzchni metali wskutek dzia∏ania
wody, powietrza lub innych czynników.

REDUKCJA – Usuni´cie tlenu ze
zwiàzku chemicznego.

FILTRAT – Ciecz pozostajàca po
przefiltrowaniu.

NIEUWODNIONA SÓL – Sól nie
zawierajàca wody krystalizacji.

ROZPUSZCZALNIK – Substancja,
w której mogà rozpuszczaç si´ inne
substancje.

OSAD – Nierozpuszczalna substancja
wytràcajàca si´ z roztworów wskutek
reakcji chemicznej.

ROZTWÓR – Jednolita mieszanina
dwóch lub wi´kszej liczby substancji,
np. cia∏a sta∏ego w wodzie.

PAROWANIE – Zamiana cieczy w gaz,
np. podczas wrzenia.
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ROZTWÓR NASYCONY – Roztwór,
zawierajàcy w danej temperaturze,
maksymalnà iloÊç rozpuszczonej
substancji.
ROZTWÓR PRZESYCONY – Roztwór
zawierajàcy wi´cej substancji rozpuszczonej, ni˝ roztwór nasycony w danej
temperaturze.
SPALANIE – Reakcja chemiczna
polegajàca na gwa∏townym ∏àczeniu si´
substancji z tlenem. Towarzyszy jej
najcz´Êciej ciep∏o i Êwiat∏o.
SUBLIMACJA – Zamiana cia∏a sta∏ego
w gaz i gazu w cia∏o sta∏e, z pomini´ciem
fazy ciek∏ej.
SUBSTANCJA LOTNA – Substancja,
∏atwo przechodzàca w stan gazowy.
SUBSTRAT – Substancja, bioràca udzia∏
w reakcji chemicznej.
SYNTEZA – reakcja chemiczna
polegajàca na ∏àczeniu si´ atomów lub
prostych zwiàzków chemicznych
w zwiàzki bardziej z∏o˝one.
TWARDA WODA – Woda zwierajàca
du˝o soli reagujàcych z myd∏em.
UTLENIANIE – ¸àczenie si´ zwiàzku
chemicznego lub pierwiastka z tlenem.
UWODNIONA SÓL - Sól zawierajàca
wod´ krystalizacji.
WODA KRYSTALIZACJI – OkreÊlona
iloÊç wody zwiàzana chemicznie
z czàsteczkà zwiàzku chemicznego.
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WSKAèNIK (INDYKATOR) – Substancja zmieniajàca barw´ w zale˝noÊci
od kwasowoÊci roztworu.
ZASADA – Substancja zoboj´tniajàca
kwas. W wyniku reakcji powstaje sól
i woda.
ZAWIESINA – Mieszanina cia∏a sta∏ego
i wody. Czàsteczki cia∏a sta∏ego sà na
tyle ma∏e, ˝e unoszà si´ w cieczy. Cia∏o
sta∏e nie jest jednak rozpuszczone
w cieczy.
ZOBOJETNIANIE
(NEUTRALIZACJA) – Reakcja kwasu
z zasadà.
ZWIÑZEK CHEMICZNY – Dwa lub
wi´cej pierwiastków po∏àczonych ze sobà
w ÊciÊle okreÊlonych proporcjach.

Wykaz przydatnych odczynników i sprz´tu, których nale˝y
szukaç w sklepach spo˝ywczych, chemicznych, drogeriach
i aptekach
• kwas octowy (ocet spo˝ywczy)
• wodorotlenek amonu
(„amoniak”)
• boraks
• kamieƒ winny
(surowy wodorowinian potasu)
• woda destylowana
• barwniki spo˝ywcze
• wybielacz
• soda oczyszczona
• soda do prania
• fosforan sodu
• dro˝d˝e
• chlorek sodu
• denaturat
• Alka-Selzer
• kwas borny
• kamfora
• wata
• woda utleniona
(roztwór nadtlenku wodoru)
• a∏un
(siarczan potasowo-glinowy)
• siarka
• drut
• Êwieczki
• w´giel rysunkowy
• baterie
• nawóz sztuczny
• lejek
• no˝yk do szk∏a

• szklane rurki
• rozpylacz do wody
• taÊma izolacyjna
• olej mineralny
• magnes
• rozpuszczalnik
(benzyna lakowa)
• gips modelarski
• papier Êcierny
• parawan
• stalowa myjka
• szk∏o okienne
• taÊma klejàca
• klipsy do papieru
• gumki recepturki
• folia winylowa
• farby wodne
• doniczka
• piasek
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Uwaga!
• Zawiera szkodliwe chemikalia.
• Przeczytaj instrukcj´ przed przeprowadzaniem doÊwiadczeƒ, stosuj jà
i trzymaj zawsze pod r´kà.
• Nie dopuÊç do bezpoÊredniego kontaktu chemikaliów z r´koma, ustami i oczami.
• Przeprowadzaj doÊwiadczenia w miejscu, do którego nie majà dost´pu ma∏e dzieci
i zwierz´ta.
• Zestaw przechowuj w miejscu niedost´pnym dla ma∏ych dzieci.
• Zestaw nie zawiera ochronnych okularów dla doros∏ych.
• Zestaw zawiera barwniki, które mogà tworzyç plamy.
Bàdê ostro˝ny!
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