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02. Ustalanie wzoru chemicznego uwodnionego siarczanu(VI) miedzi (II) 

Eksperyment ma na celu wyznaczenie ilości wody hydratacyjnej w stałym 

CuSO4·nH2O. Uwodniony siarczan (VI) miedzi(II) ulega częściowej dehydratacji po 

ogrzaniu do temperatury powyżej 110ºC, a po ogrzaniu powyżej 150ºC następuje całkowite 

odwonienie hydratu. Sumarycznie opisany proces można przedstawić za pomocą równania 

chemicznego: 

CuSO4·nH2O → CuSO4 + nH2O 

Ogrzewając znaną masę uwodnionego siarczanu miedzi (II) oraz ustalając masę bezwodnej 

pozostałości wyznaczymy masę wody usuniętą podczas odwadniania hydratu. 

Sprzęt: 

 okulary ochronne 

 tygiel ceramiczny 

 szczypce 

 statyw 

 siatka lub trójkąt ceramiczny 

 palnik gazowy 

 waga analityczna (± 0,01 g) 

 uwodniony siarczan(VI) miedzi (II) 
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Procedura eksperymentu: 

1. Zważ czysty, suchy tygiel wraz z pokrywką na wadze analitycznej, zanotuj wynik z 

odpowiednią dokładnością (minimum ± 0,01 g) 

2. Umieść w tyglu około 2-3g uwodnionego siarczanu(VI) miedzi (II) 

3. Powinieneś używać soli uwodnionej w postaci drobnych kryształów. Jeśli masz do 

dyspozycji jedynie duże kryształy powinieneś je skruszyć w moździerzu przed prażeniem.  

4. Zważ tygiel wypełniony siarczanem(VI) miedzi(II) wraz z pokrywką, zanotuj wynik z 

odpowiednia dokładnością (minimum ± 0,01 g). 

5. Umieść tygiel na siatce azbestowej lub w trójkącie ceramicznym nad palnikiem gazowym. 

6. Zapal gaz w celu ogrzania tygla i jego zawartości. Ogrzewaj delikatnie, aby woda 

krystalizacyjna była równomiernie odprowadzana. Niebieski kolor uwodnionego związku 

powinien stopniowo zanikać do szarawo-białego bezwodnego siarczanu (VI) miedzi (II). 

Unikaj przegrzania, które może powodować dalszy rozkład soli. Gdyby zawartość tygla 

zaczęła czerniec natychmiast przerwij nagrzewanie, w takim przypadku mogą wydzielać się 

toksyczne lub żrące opary. W ciągu około 10 minut zawartość tygla powinna całkowicie 

zmienić kolor (z błękitnego na biały). 

7. Nakryj tygiel pokrywka a następnie poczekaj, aż tygiel i jego zawartość ostygną. W celu 

osiągnięcia lepszego rezultatu tygiel umieszczamy do ochłodzenia w eksykatorze.  

8. Po ostygnięciu ponownie zważ tygiel (razem z pokrywką) z jego zawartością.  

Tygiel tak na prawdę powinien być teraz poddany ponownemu prażeniu. Czynność należy 

powtarzać tak długo, aż uzyskamy stałą masę tygla – po kolejnym prażeniu wynik będzie taki 

sam. 

Obliczenia: 

Obliczając ilość wody hydratacyjnej najwygodniej posługiwać się pojęciem mola i masy 

molowej. Jednak z równym powodzeniem można użyć mas cząsteczkowych. 

1. Oblicz masy molowe (lub cząsteczkowe) H2O i CuSO4 (względne masy atomowe: H = 1, O 

= 16, S = 32, Cu = 64). 

2. Na podstawie masy tygla przed i po napełnieniu oblicz masę uwodnionej soli. 

3. Na podstawie masy pustego tygla, oraz masy tygla po prażeniu oblicz masę bezwodnej soli. 

4. Oblicz masę wody hydratacyjnej. 

5. Jeśli wykorzystujesz pojęcie mola i masy molowej oblicz ilość moli bezwodnej soli oraz 

ilość moli wody hydratacyjnej. Na ich postawie ustal wzór hydratu. Do tego samego wniosku 

możesz dojść analizując stosunek mas cząsteczkowych związków chemicznych oraz 

stosunek mas soli bezwodnej i wody hydratacyjnej. 

6. Zapisz wzór uwodnionego siarczanu(VI) miedzi (II). Jaka jest pełna nazwa systematyczna 

badanego związku? 


