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Badanie równowag w układach halogen - woda 
 
 

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z właściwościami pierwiastków siódmej grupy układu okresowego 
na przykładzie jodu i bromu oraz badanie stanu równowagi układów: I2 � H2O oraz Br2� H2O.  
 
 
I. Wprowadzenie 
Fluorowce są pierwiastkami o wysokiej elektroujemności i dużej aktywności chemicznej. W 
stanie pierwiastkowym występują w formie dwuatomowych cząsteczek. Do pełnego 
zapełnienia swojej powłoki walencyjnej potrzebują jednego elektronu, dlatego najczęściej 
tworzą jednoujemny anion. W związkach chemicznych występują na stopniach utlenienia od 
�1 do +7. Fluor, jako pierwiastek najbardziej elektroujemny, występuje w związkach zawsze 
na stopniu utlenienia -1. Temperatury topnienia i wrzenia fluorowców wzrastają wraz ze 
wzrostem ich liczby atomowej. W warunkach normalnych fluor i chlor są gazami, brom jest 
cieczą, a jod i astat ciałami stałymi. Wraz ze wzrostem liczby atomowej fluorowca maleje 
jego elektroujemność i odpowiednio reaktywność, a także moc oraz właściwości utleniające 
tworzonych kwasów tlenowych: 

HClOx > HBrOx > HIOx,  
Natomiast rosną właściwości redukujące oraz moc kwasów beztlenowych: 

HF < HCl < HBr < HI.  
Halogeny w wodzie ulegają reakcji dysproporcjonowania, tzn. część halogenu utlenia się do 
kwasu tlenowego, a część redukuje się do anionu halogenkowego:  

                         (1) 

Po pewnym czasie w tym układzie ustala się stan równowagi chemicznej.  
Równowaga reakcji chemicznych – stan, gdy reakcja chemiczna zachodzi z jednakową 

szybkością w obu kierunkach, a więc stężenia reagentów nie zmieniają się w czasie. 
Potencjały termodynamiczne układu, jakim jest środowisko reakcji, osiągają wartości 
minimalne (charakterystyczne dla określonych warunków). Zmiany stężeń substratów i 
produktów w czasie, dla takiej reakcji chemicznej, zilustrowane są na rysunku:  
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c Równowaga chemiczna 
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Stężenia reagentów w stanie równowagi nie zależą od mechanizmu jej przebiegu, lecz 
tylko od termodynamicznych warunków w stanie końcowym, takich jak temperatura i 
ciśnienie, stąd rodzaj użytego katalizatora nie ma wpływu na stężenia reagentów w stanie 
równowagi (ma duży wpływ na czas ustalenia się tego stanu).  

W stanie równowagi, zgodnie z prawem działania mas, stosunek iloczynów stężeń 
substratów i produktów jest w danych warunkach termodynamicznych stały. Stosunek ten jest 
nazywany stałą równowagi, oznaczaną tradycyjnie dużą literą K. Stała równowagi dla 
reakcji (1) wynosi:  

   
                   

              (2) 

 
II. Wymagania teoretyczne  
Patrz wprowadzenie wymagania do ćwiczeń nr 2 oraz 13 w pracy [1] 

1. Właściwości atomowe, fizyczne i chemiczne halogenów.  
2. Związki fluorowców z tlenem i wodorem.  
3. Związki międzyhalogenowe.  
4. Szybkość reakcji chemicznej.  
5. Stała równowagi reakcji chemicznej. Wzory na stałe równowagi wyrażone poprzez 

ciśnienia cząstkowe, stężenia i ułamki molowe.  
6. Reguła przekory.  
7. Energia aktywacji.  
8. Potencjometria i pH-metria.  

 
Literatura zalecana: [2-5].  
 
III. Pytania kontrolne 

1. Dlaczego przy miareczkowaniu tiosiarczanem sodu do roztworu I2 nie dodaje się KI?  
2. Występowanie i zastosowanie wodnych roztworów halogenków.  
3. Dlaczego skrobia jest doskonałym wskaźnikiem w reakcji miareczkowania jodu 

tiosiarczanem sodu, użytym w ćwiczeniu (udowodnić na podstawie odpowiedniego 
równania reakcji?  

4. Jakie były stężenia początkowe substratów w reakcji otrzymywania amoniaku z 
pierwiastków, jeżeli stężenia równowagowe reagentów w warunkach przebiegu 
reakcji (P, T) były sobie równe i wynosiły 0,5 mol/dm3. Oblicz stałą równowagi (K) 
tej reakcji w tych warunkach.  

5. Ze wzrostem temperatury wzrasta stopień dysocjacji wody. Czy spowoduje to zmianę 
odczynu wody?  

6. Jakie parametry reagującego układu wybiera się do badania szybkości reakcji?  
7. Ile razy należy zwiększyć (lub zmniejszyć) stężenie jonów wodorowych, aby pH:  

a) wzrosło o 1,  
b) zmalało o 2?  
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IV. Przebieg ćwiczenia 
Odczynniki Sprzęt laboratoryjny 

Roztwór wodny Br2 pH-metr + elektroda kombinowana 
Roztwór wodny I2 Kolby stożkowe 250 cm3 – 6 szt. 
Tiosiarczan sodu 0,01 M Biurety proste 
Jodek potasu 10% Wąska zlewka 25-50 cm3 
Roztwór skrobi Szklane butelki – 6 szt. 

 
Do prawidłowego przeprowadzenia ćwiczenia konieczne jest określenie miana roztworu 
0,01 M Na2S2O3

 (1) (instrukcja w załączniku) oraz wcześniejsze skalibrowanie pH-metru 
(instrukcja). 

1. Wyznaczenie stężenia halogenku (hal2) w roztworze: 
a) 20 cm3 roztworu I2 przenieść do kolby o pojemności 250 cm3 i miareczkować 

mianowanym roztworem Na2S2O3 wobec skrobi, jako wskaźnika (kilka kropel).  
b) 20 cm3 roztworu Br2 przenieść do kolby o pojemności 250 cm3, dodać 5 cm3 10% 

roztworu KI i miareczkować mianowanym roztworem Na2S2O3 wobec skrobi, jako 
wskaźnika (kilka kropel). (Miareczkowania dla każdego roztworu wykonać 
trzykrotnie, do obliczeń wyniki miareczkowania uśrednić).  

2. Obliczyć stężenie halogenu w wodzie, napisać odpowiednie równania reakcji 
zachodzącej podczas miareczkowania.  

3. Za pomocą pH-metru wyznaczyć stężenie jonów H+ w roztworze danego halogenu. 
Przenieść pewną ilość roztworu halogenu do wąskiej zlewki. Przepłukać wodą elektrodę 
do pomiaru pH, a następnie zanurzyć ją w badanym roztworze. Trójkrotnie powtórzyć 
pomiar dla każdego roztworu. Uśrednić otrzymane wartości pH.  

4. Rozcieńczyć pięciokrotnie roztwory halogenów. Ponownie zmierzyć pH każdego z 
nich, w sposób opisany w p. 3.   

5. Roztwory po pomiarze pH (zarówno wyjściowe jak i rozcieńczone) przelać do butelek, 
opisać i po tygodniu ponownie zmierzyć wartości pH.  

Utylizacja  
Roztwory po miareczkowaniu rozcieńczyć dużą ilością wody i wylać do kanalizacji. 
Roztwory po pomiarze pH zlać do pojemnika oznaczonego literą S.  
 
V. Sprawozdanie  
1. Sporządzić tabelę z wynikami wg wzoru: 

Układ V, dm3 C, mol/dm3 pH [H+] K 
a b a b a b a b a b 

Br2 +H2O           
Po tygodniu           
I2 +H2O           
Po tygodniu           

a) – roztwór wyjściowy, b) – roztwór po pięciokrotnym rozcieńczeniu;  
 
  

                                                                                                                                                         
1 Minczewski, J., Marczenko, Z., Chemia analityczna, PWN, Warszawa 1965, str. 474-476.  
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2. Określić stałą równowagi każdego roztworu halogenu na podstawie równania reakcji (1) 
oraz wiedząc, że: [H+] = [hal-] = [HhalO]. Należy pamiętać, że stężenie wyznaczone przez 
miareczkowanie to stężenie halogenu całkowite, i w równaniu na stałą równowagi należy 
odjąć stężenie halogenu przereagowanego ([hal2]r). Czyli: 
 

]hal[]hal[

]HhalO[]hal[]H[
K

2 r2 0 �

uu
 

��

 

4. Odpowiedzieć na pytanie czy rozcieńczenie wpływa na wartość stałej równowagi. 
5. Porównać wartości stałej równowagi z otrzymanymi K po tygodniu. Uzasadnić, dlaczego 
przyjmują one takie wartości? 
 

Literatura zalecana 
 
 
1. Kurzak, B., Kurzak, K., Chemia Nieorganiczna. Ćwiczenia Laboratoryjne, Wydanie 

drugie, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006.  
2. Sienko M.J., Plane R.A., Chemia. Podstawy i zastosowania, Wydanie szóste poprawione, 

WN-T, Warszawa 2002.  
3. (a) Atkins, P.W., Chemia fizyczna, PWN, Warszawa 2003; (b) Pigoń K., Chemia fizyczna, 

PWN, Warszawa 1980; (c)  Chemia fizyczna, Praca zbiorowa, PWN, Warszawa 1980.  
4. Inczedy J., Równowagi kompleksowania w chemii analitycznej, PWN, Warszawa 1978.  
5. (a) Skoog, D.A., West, D.M., Holler, F.J., Crouch, S.R., Podstawy Chemii Analitycznej, 

PWN, Warszawa 2007, tom 2, str. 75-77; (b) Chemia analityczna, pod redakcją Kocjana 
R., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000, str. 533-537.  
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1. Nastawianie miana 0,01M tiosiarczanu na K2Cr2O7 
Dwuchromian potasu można otrzymać w bardzo czystej postaci, toteż jest on dobrą pierwotną 
substancją wzorcową. Roztwory wodne K2Cr2O7 odznaczają się nieograniczoną trwałością. 
Związek ten suszy się w suszarce w temp. 150°C. Nastawianie miana odbywa się drogą 
pośrednią przez wydzielenie jodu, ponieważ dwuchromian ma zbyt silne właściwości 
utleniające i reakcja utleniania tiosiarczanu do czterotionianu nie przebiegałaby ilościowo, na 
skutek częściowego tworzenia się siarczanów. Natomiast reakcja utlenienia jodków 
dwuchromianem przebiega w środowisku kwaśnym stechiometrycznie i ilość wydzielonego 
elementarnego jodu jest równoważna ilości dwuchromianu. Reakcję prowadzi się wobec 
kilkukrotnego nadmiaru jodku. 
Zachodzące przy nastawianiu miana reakcje przebiegają wg następujących równań; 

Cr2O7 2++ 14 H+ + 6 e → 2 Cr3+ + 7 H2O     u1 1 E° = 1,36 V 
2 I- → I 2 + 2 e ·3 u3 
-------------------------------------------------------------- 
Cr2O7

2- + 6 I- + 14 H+ → 2 Cr3+ + 3 I2 + 7 H2O 

Z równania pierwszego wynika, że redukcja jonu Cr2O7
2- zachodzi z pobraniem sześciu 

elektronów. Reakcja utleniania jonu S2O3
2-  jodem zachodzi wg omówionego poprzednio 

równania 
 
2 S2O3

2- + I2  o  S4O6
2- + 2 e 

Sposób wykonania:  
Do kolby miarowej o pojemności 250 cm3 wsypać odważkę ok. 0,04 g K2Cr2O7 (waga 
analityczna), wysuszonego w temp. 150°C do stałej masy, rozpuścić w wodzie destylowanej 
i uzupełnić wodą do kreski. Do dwóch kolb o pojemności 250 cm3 z doszlifowanym korkiem 
pobierać po 50 cm3 roztworu K2Cr2O7. Do każdej kolby dodaje się 12,5 cm3 roztworu 
1 mol/dm3 H2SO4 i 2 g KI. Składniki wymieszać. Kolby zamyka się korkiem i odstawia w 
ciemne miejsce na 15 min. Po tym czasie spłukać korek wodą destylowaną z tryskawki. 
Następnie wydzielony jod miareczkować roztworem Na2S2O3. Pod koniec miareczkowania, 
gdy roztwór ma słabe pomarańczowo-żółte zabarwienie, dodać 1,5 cm3 roztworu skrobi i 
dalej miareczkować do zmiany barwy z ciemnogranatowej na jasno-niebiesko-zieloną. 
Zabarwienie zielone pochodzi od obecności jonów Cr3+. Zmiana barwy w punkcie końcowym 
jest wyraźna.  

2. Obliczanie stężenia molowego tiosiarczanu 
Stosunek współczynników stechiometrycznych tiosiarczanu i dwuchromianu wynosi 6:1, 
ponieważ 1 mol jonów Cr2O7

2- odpowiada 3 molom I2, które odpowiadają 6 molom jonów 
S2O3

2-  co można zapisać schematycznie: 
 
Cr2O7

2- → 3 I2 → 6 S2O3
2- 
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gdzie m K2Cr2O7 – masa odważki,  

V Na2S2O3 - objętość zużytego roztworu tiosiarczanu 
 


