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ĆWICZENIE 14 
 
 

Otrzymywanie, analiza i właściwości dodekahydratu 

siarczanu(VI) chromu(III) i potasu, CrK(SO4)2 
 12H2O 

 
I. Wprowadzenie 

Ałuny  związki nieorganiczne, uwodnione podwójne siarczany(VI) metali jedno-

wartościowych M
I
 i trójwartościowych M

III
, o wzorze ogólnym M

I
2SO4 · M

III
2(SO4)3 · 24H2O, 

gdzie M
I
 — sód, potas, rubid, cez, tal, także grupa amonowa; M

III
  glin, chrom, żelazo, 

kobalt, gal, ind, tytan, wanad, mangan. 

CrK(SO4)2  siarczan(VI) chromu(III) i potasu, 

występuje w postaci czerwonych kryształów 

należących do układu trygonalnego (grupa 

przestrzenna  P 32, a = 0,4737 nm,   c = 0,8030 nm, 

Z = 1), tworzy krystalohydraty  CrK(SO4)2 • nH2O, 

gdzie n=1,2,6 oraz 12. Z wody siarczan(VI) 

chromu(III) i potasu krystalizuje jako dodekahydrat, 

KCr(SO4)2·12H2O:  

 

 

(ciemnofioletowe, oktaedryczne kryształy izomorficzne z innymi ałunami, grupa przestrzenna 

P a3, a = 1,2200 nm, Z = 4):  

 

 

 

Struktura 

krystaliczna 

CrK(SO4)2·12H2O 

 

 

 

 

 
W temperaturze powyżej 78°С przemienia się w odmianę zieloną (zmienia się wewnętrzna 

sfera koordynacyjna atomu Cr), w gorącej wodzie hydrolizuje: 

 
Pod wpływem stężonego roztworu ługu sodowego rozkłada się: 

 
Stosowany w garbarstwie.  



 
II. Wymagania teoretyczne 

1. Klasyfikacja soli. Sole podwójne. Hydraty. 

2. Właściwości fizyczne i chemiczne związków chromu. 

3. Sfera koordynacyjna. Wielościan koordynacyjny. 

4. Reakcje redoks. 

5. Spektrofotometria. 

 

Literatura zalecana: [1-3]. 

 

III. Pytanie kontrolne 

1. Czym różnią się wodorosole od hydroksosoli? 

2. Wymień trzy sposoby redukcji związku Cr(VI) do związku Cr(III). 

3. Co to jest liczba koordynacyjna? 

4. Przedstaw produkty stopniowego utlenienia etanolu. 

5. Wymień I i II prawo absorpcji (prawo Bouguera-Lamberta i prawo Bouguera-

Lamberta-Beera). 

 

 

IV.   Przebieg ćwiczenia  
 
Odczynniki                      Sprzęt laboratoryjny 
Dichromian potasu      Zlewka lub kolba 50 cm

3
  3 szt. 

Kwas siarkowy(VI), stężony     Krystalizator 250 cm
3
 1 szt. 

Kwas szczawiowy      Zestaw do sączenia  1 szt 
Etanol,  = 0.81g/cm

3
      Kolba miarowa 50 cm

3
 1 szt 

Chlorek chromu(III)      Kolba miarowa 25 cm
3
 5 szt 

Roztwór chlorku wapnia, 10%    Probówki  4 szt 
Roztwór amoniaku, stężony     Tygiel – 1 szt 
Roztwór ługu sodowego, 2M     Termometr – 1 szt 
Roztwór kwasu solnego, stężony     Spektrofotometr  
   
 

Synteza CrK(SO4)2 

 12H2O (metoda A) 

1. 2.00 g dichromianu potasu rozpuścić w 12.0 cm
3
 wody, następnie powoli dodać 

(okulary!) mieszając 1.50 cm
3
 stężonego kwasu siarkowego(VI). Mieszaninę 

delikatnie ogrzewać na łaźni wodnej (50

C) do całkowitego rozpuszczenia 

dichromianu potasu. 

2. Zlewkę z otrzymanym roztworem schłodzić w krystalizatorze z wodą i lodem do 

10C i, mieszając, dodać do zlewki porcjami 2.60 g krystalicznego kwasu 

szczawiowego, aż roztwór przybierze fioletowe zabarwienie. Reakcja najlepiej 

przebiega w temperaturze 25

C30


C ale nie może przekroczyć 40


C. 

3. Ciecz odsączyć i odstawić w krystalizatorze do lodówki na kilka dni w celu 

krystalizacji. 

4. Kryształy odsączyć na lejku ze spiekiem szklanym, przemyć je na lejku zimną wodą, 

a po wysuszeniu między dwoma warstwami bibuły zważyć do obliczenia 

wydajności. 

 

Synteza CrK(SO4)2 

 12H2O (metoda B) 

1. Do wodnego 11 % roztworu zawierającego 2.00 g dichromianu potasu powoli dodać 

(okulary!) mieszając 2.20 cm
3
 stężonego kwasu siarkowego(VI). 



2. Zlewkę z otrzymaną mieszaniną schłodzić w krystalizatorze z lodem i solą do 0C i 

mieszając, kropla po kropli, dodać do zlewki porcjami etanol z 20% nadmiarem w 

stosunku do ilości stechiometrycznej (ułożyć równanie zachodzącej rekcji i 

dokonać obliczeń  przed zajęciami). W trakcie reakcji obserwować zmianę barwy i 

kontrować temperaturę mieszaniny reakcyjnej która nie może przekroczyć 40C. 

3. Mieszaninę reakcyjną chłodzić (woda-lód lub sól-lód) aż do całkowitego wytrącenia 

krystalicznego osadu. W celu ułatwienia krystalizacji, bezpośrednio przed jej 

rozpoczęciem do roztworu można wprowadzić zarodki  2-3 kryształki CrK(SO4)2 

 

12H2O (otrzymane np. metodą A). 

4. Kryształy odsączyć na lejku ze spiekiem szklanym, przemyć je na lejku najpierw 

zimną (0C) mieszaniną etanolwoda (1:1), a następnie czystym etanolem ( 3cm
3
), 

suszyć między dwoma warstwami bibuły, zważyć do obliczenia wydajności. 

 

 

Analiza zawartości chromu w preparacie 

1. Dla analizy zawartości chromu w kolbach miarowych 25 cm
3
 sporządzić 3 roztwory 

zawierające każdy około 0.1200 g CrK(SO4)2 
 12H2O, po czym zmierzyć ich 

absorbancję przy =580 nm.  

2. Obliczyć stężenia badanych roztworów oraz zawartość chromu przyjmując że 

molowy współczynnik absorpcji CrK(SO4)2 (ε, 580 nm) wynosi 13.65 

dm
3mol

1cm
1

. 

 

 

Badanie właściwości preparatu 

1. Około 0.50 g ałunu umieścić w tyglu i podgrzać do temperatury 90C, obserwować 

zmiany, po czym ogrzewać 20 minut w temperaturze 150C. Schłodzić, zanotować 

obserwacje. 

2. Cztery odważki po 0.10 g CrK(SO4)2  12H2O rozpuścić w probówkach dodając po 2 

cm
3
 wody. Przy pomocy papierka lakmusowego zbadać odczyn roztworu, następnie 

dodać: do 1  2 cm
3
 stężonego NH3; do 2 5 cm

3
 2M NaOH; do 3  1 cm

3
 stężonego 

HCl; do 4  2 cm
3
 10% CaCl2. Zanotować obserwacje. 

 

 

Utylizacja 

 Po zakończeniu ćwiczenia kryształy rozpuścić w niewielkiej ilości wody i wylać do 

pojemnika oznaczonego symbolem TN-Cr. 

 

 
V. Sprawozdanie 

1. Dokonać niezbędnych obliczeń ilości substratów. Zapisać równania (zbilansowane) 

wszystkich zachodzących procesów. 

2. Zważyć czyste i suche produkty reakcji. Obliczyć wydajność. 

3. Skomentować wszystkie obserwacje. 

4. Dane do krzywej wzorcowej umieść w tabeli. Sporządzić krzywą wzorcową (wraz z 

równaniem oraz współczynnikiem determinacji). Dla każdej próbki obliczyć 

zawartość chromu (%), po czym wartość średnią porównać z wartością teoretyczną. 

5. Sformułować wnioski uwzględniając ewentualne problemy podczas wykonania 

ćwiczenia oraz zaproponować sposoby ich rozwiązania. 



6. W 3-5 zdaniach zreferować artykuł (artykuły) naukowy związany z wykonanym 

ćwiczeniem. 
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