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1. Wstęp 

Badania naukowe można podzielić na badania eksperymentalne z elementami teorii oraz 

badania praktyczne o charakterze aplikacyjnym. Wśród badań eksperymentalnych możemy 

wyróżnić te, które służą gromadzeniu wiedzy, budowaniu teorii i uogólnień - nazywane 

badaniami eksploracyjnymi oraz badania mające na celu sprawdzanie teorii i jej 

udoskonalanie, czyli badania weryfikacyjne. Badania praktyczne natomiast opierają się na 

działaniach, podjętych celem rozwiązania założonego problemu i udoskonalenia 

funkcjonowania wybranego stanu rzeczy. Wśród badań praktycznych wyróżnia się badania 

diagnostyczne i oceniające. Te pierwsze służą dostarczeniu informacji o źródle, 

okolicznościach i uwarunkowaniach działania wybranego systemu. Badania oceniające mają 

na celu ocenę skuteczności podjętych działań w praktyce [1]. Połączenie obu typów badań jest 

kluczowe dla rozwoju nauki oraz praktyki, a założenie to stanowiło podwalinę dla struktury 

poniższej rozprawy doktorskiej.  

Niniejsza praca poświęcona jest szeroko pojętej dydaktyce chemii. Składa się z czterech 

głównych działów poświęconych odrębnym zagadnieniom z tej dziedziny. W każdym dziale 

można wyróżnić część badań poświęconą teoretycznemu opisowi poruszanego zagadnienia 

oraz badanie praktyczne, zazwyczaj o charakterze oceniającym. Ogólnym celem dysertacji 

było podjęcie próby rozwiązania wybranych, aktualnych problemów z dydaktyki chemii, na 

różnych poziomach edukacji. Przyjęta struktura pracy utrudnia zdefiniowanie jednego, 

przewodniego, ściśle określonego problemu badawczego, dlatego w każdym z działów 

definiowano osobny cel i problem badawczy. 

Pierwsza część rozprawy dotyczy problematyki dydaktyki chemii na poziomie szkoły 

wyższej. Skupia się wokół własnych badań eksperymentalnych i teoretycznych nad 

polimorfizmem związku [Mg(DMSO)6](ClO4)2 oraz jego formy zdeuterowanej. Badania te 

stanowią kontynuację wcześniej prowadzonych badań w Zespole Badań Przemian Fazowych 

na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego i miały na celu pogłębienie wiedzy na 

temat charakterystyki wyżej wymienionego związku, a następnie opracowanie materiałów 

dydaktycznych mogących znaleźć zastosowanie podczas kursu „Spektroskopia ciała stałego”. 

Badanie praktyczne miało na celu oszacowanie przydatności dydaktycznej uzyskanych 

wyników badań.  
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Druga część rozprawy również związana jest z tematem polimorfizmu ciał stałych, jednak 

tym razem skupino się na problematyce z zakresu dydaktyki chemii na poziomie szkoły 

średniej. W tym przypadku podjęto próbę rozwiązania problemu, który dotyczy nauczania 

zagadnień związanych z właściwościami amfoterycznymi związków nieorganicznych, 

a konkretnie tlenku glinu. Pomimo, że związek ten jest sztandarowym przykładem 

obrazującym właściwości amfoteryczne, wykazanie doświadczalne tych właściwości 

nastręcza wiele trudności. Wynika to z występowania ww. związku w kilku odmianach 

polimorficznych. Celem tej części pracy było opracowanie eksperymentu pozwalającego na 

otrzymywanie różnych odmian tlenku glinu oraz testów pozwalających na zbadanie 

właściwości kwasowo-zasadowych uzyskiwanych preparatów w szkolnym laboratorium 

chemicznym. Opracowane procedury zostały pilotażowo wdrożone podczas zajęć szkolnych 

na poziomie szkoły średniej, w klasach realizujących chemię w zakresie rozszerzonym, 

w formie samodzielnej pracy doświadczalnej uczniów. Również w tym przypadku 

przeprowadzone badanie praktyczne miało charakter oceniający, a jego celem było 

oszacowanie użyteczności opracowanych materiałów, w szkolności dostosowania 

proponowanych procedur laboratoryjnych do wiedzy i umiejętności uczniów na IV poziomie 

edukacyjnym. 

Kolejny dział pracy został poświęcony zagadnieniu zielonej chemii. Część 

eksperymentalna dotyczyła opracowania ćwiczenia laboratoryjnego pozwalającego na 

zapoznanie uczniów z zasadami zielonej chemii w kontekście technologii produkcji 

i stosowania lakierów powłokowych. Badania praktyczne w tym rozdziale mają zarówno 

charakter diagnostyczny - dotyczą analizy stanu wiedzy uczniów nt. zielonej chemii - jak 

i oceniający przydatność i skuteczność opracowanych zajęć laboratoryjnych. 

Ostatni dział rozprawy związany jest z opisem alternatywnych ujęć procesu hydrolizy soli 

nieorganicznych, wśród uczniów liceum. W tej części położono większy nacisk na badanie 

praktyczne - diagnostyczne, którego celem był opis stanu wiedzy uczniów (diagnoza błędnych 

koncepcji - ang. misconceptions) na temat opisu reakcji zachodzących w wodnych roztworach 

soli. Rezultaty badań pozwoliły na scharakteryzowanie błędnych ujęć zapisu hydrolizy, jak 

również identyfikację źródła tych błędów. Badania eksperymentalne miały głównie charakter 
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teoretyczny i dotyczyły opisu reakcji hydrolizy oraz opracowania doświadczeń obrazujących 

analizowane procesy. 

Podczas tworzenia pracy zachowano wspólną konstrukcję opisu każdego z poruszanych 

problemów, zatem każdy z działów rozpoczyna wstęp teoretyczny, definicja problemu i celu 

pracy oraz metodologii prowadzonych badań. Każdy dział zakończony jest wnioskami 

i krótkim podsumowaniem wynikającym z uzyskanych wyników badań. Całość pracy zamyka 

podsumowanie, spis wykorzystanej literatury, rysunków, tabel i załączników. 

Powyższa charakterystyka poszczególnych działów obrazuje też systematykę 

zastosowanych w nich badań - każdy z nich łączy badania eksperymentalne, poparte opisem 

teoretycznym oraz praktyczne o różnym charakterze i w różnej proporcji. Ostatecznie jednak, 

pomimo złożoności struktury i mnogości opisanych w rozprawie badań, wkład czasowy 

w badania eksperymentalne, i w badania o charakterze dydaktycznym okazał się 

porównywalny. 

Wyniki badań opisane w każdej części niniejszej rozprawy zostały opublikowane 

w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Artykuły, których jestem współautorem, 

znajdują się pod numerami cytowanych pozycji literaturowych: 8, 34, 90, natomiast jeden 

z nich został przyjęty do publikacji na etapie tworzenia rozprawy doktorskiej. 
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2. Badanie polimorfizmu związku [Mg(DMSO)6](ClO4)2 i wykorzystanie 

wyników badań w zajęciach dydaktycznych ze spektroskopii ciała stałego 

2.1. Wprowadzenie 

Ciągły wzrost zaludnienia na całym świecie, dyktuje coraz większy popyt na energię. 

Energię tę można pozyskiwać z odnawialnych źródeł energii takich jak woda czy wiatr. 

Pomimo tego istnieje również zapotrzebowanie na opracowanie i charakterystykę nowych 

materiałów o właściwościach akumulacyjnych (materiały TES, ang. Thermal Energy Storage). 

Wśród takich materiałów swoją kluczową rolę odgrywają jonowe związki koordynacyjne, 

zawierające jako ligand cząsteczkę dimetylosulfotlenku o wzorze sumarycznym (CH3)2SO, 

oznaczanego w dalszej części pracy jako DMSO. Ogólny wzór tych związków można zapisać 

jako [M(DMSO)6](ClO4)2, gdzie M to kation odpowiedniego metalu. Związki te pomimo 

wspomnianych właściwości akumulacyjnych posiadają również bardzo bogaty i interesujący 

polimorfizm, co było i jest przedmiotem licznych badań prowadzonych w Zakładzie Badań 

Przemian Fazowych UJ [2]–[8]. W wyniku tych działań udało się szeroko scharakteryzować 

ugrupowania, w których jonem centralnym był pierwiastek „bloku d” taki jak Zn, Co, Ni, Cd, 

Mn oraz pierwiastki „bloku s” takie jak Sr czy Mg.  

Struktura krystaliczna wszystkich związków o wzorze ogólnym [M(DMSO)6](ClO4)2 

składa się z dwóch rodzajów jonów kompleksowych: [M((CH3)2SO)6]
2+ i ClO4

- [2], [9]. 

Kationy posiadają symetrię oktaedryczną, w których atom centralny jest koordynowany przez 

sześć atomów tlenu pochodzących z ligandów dimetylosulfotlenku (DMSO). Strukturę 

anionów chloranowych(VII) oddaje symetria tetraedryczna pokazana na rysunku 2.1. 
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Rysunek 2.1. Budowa jonów tworzących związki typu [M(DMSO)6](ClO4)2. 

Związek koordynacyjny, w którym magnez stanowił atom centralny został już po części 

scharakteryzowany [9], a poniższy rozdział mojej pracy stanowi kontynuację podjętych badań.  

Dodatkowo przeprowadzone badania miały dwojaki cel. Po pierwsze posłużyły 

pogłębieniu wiedzy na temat związku [Mg(DMSO)6](ClO4)2. Po drugie wypracowane na jego 

bazie  materiały badawcze, zostały wykorzystane podczas kursu dla studentów „Spektroskopia 

ciała stałego”, co pozwoliło im na lepsze zrozumienie zagadnień z zakresu absorpcyjnej 

spektroskopii w podczerwieni.  

2.2. Polimorfizm substancji krystalicznych 

Polimorfizm nazywany również wielopostaciowością to zjawisko polegające na 

przyjmowaniu przez ten sam układ materii różnych struktur krystalograficznych [10]. Dzięki 

temu jedna substancja może występować w różnych tak zwanych odmianach polimorficznych 

opisywanych również jako fazy materii. Odmiany te różnią się właściwościami fizycznymi, 

takimi jak: rozpuszczalność, gęstość, prężność par, własności optyczne czy elektryczne lub 

konformacja (względnie orientacja) molekuł w sieci, a niekiedy także właściwościami 

chemicznymi [11], [12]. W określonych warunkach temperatury i ciśnienia dany układ dąży 

do osiągnięcia stanu równowagi, który charakteryzuje się najniższą wartością potencjału 

termodynamicznego. Zmiana tych parametrów może wywołać zmianę warunków stanu 
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równowagi, a tym samym zapoczątkować proces zwany przemianą fazową. W czasie tego 

rodzaju przemiany jedna z faz znika, na jej miejsce powstaje inna, lecz łączna masa 

poszczególnych składników układu zawartych we wszystkich fazach pozostaje bez 

zmiany [13], [14].  

Wspomniane przejścia fazowe mogą mieć odmienną charakterystykę termodynamiczną, 

co stanowi powód do dalszej ich klasyfikacji. Rozróżniamy dwa typy przemian 

polimorficznych: enancjotropię i monotropię [13], [14]. Enancjotropię obserwujemy, gdy dwie 

fazy mogą współistnieć ze sobą w ściśle określonych i nie zachodzących na siebie warunkach 

temperatury i ciśnienia. Przemianę enancjotropową obrazuje rysunek 2.2. Trwałość kryształów 

(I i II) jest różna i zależy od temperatury. Dla niższych temperatur trwały jest kryształ II (ma 

niższą wartość entalpii swobodnej), który w temperaturze TII-I ulega przemianie w kryształ I. 

Przemiany tego typu mogą odbywać się w obu kierunkach. W zakresie temperatur TII-I - TTp 

trwały jest natomiast kryształ I [13]–[15]. 

 

Rysunek 2.2. Zależność entalpii swobodnej G od temperatury dla przemian enancjotropowych. 

G

TTII-I TTp(II) TTp(I)
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Przemianę monotropową przedstawia rysunek 2.3. W przypadku monotropii, poniżej 

temperatury topnienia kryształu II (TTp(II)), substancja może występować w postaci kilku faz, 

tzw. fazy stabilnej i metastabilnej, które różnią się energią. Dodatkowo przejście z fazy 

wyższej energetycznie (metastabilnej) do fazy stabilnej jest zawsze przemianą 

jednokierunkową [13]–[15].  

  

Rysunek 2.3. Zależność entalpii swobodnej G od temperatury dla przemian monotropowych. 

Proces topnienia jest również klasyfikowany, jako jeden z rodzajów przemiany fazowej. 

W wyniku tego procesu dochodzi do powstania nieporządku rotacyjnego i orientacyjnego 

w danym krysztale, a następnie przejścia do stanu ciekłego. Proces topnienia może zachodzić 

jednoetapowo, jak w przypadku substancji normalnych lub wieloetapowo ze względu na 

występowanie faz pośrednich istniejących pomiędzy fazą stałą a ciekłą. Wyróżnić można fazę 

pośrednią, zwaną ciekłym kryształem oraz fazę zwaną kryształem plastycznym. Ciekły 

kryształ to substancja, którą charakteryzuje uporządkowanie orientacyjne dalekiego zasięgu, 

co upodabnia ją do cieczy, natomiast wykazuje określone cechy struktury krystalicznej, takie 

jak porządek pozycyjny. Kryształ plastyczny wykazuje natomiast nieporządek orientacyjny, 

G

TTTp(II) TTp(I)
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ale zachowany zostaje porządek pozycyjny. Występowanie określonych faz pośrednich jest 

ściśle związane z budową i kształtem molekuły. W przypadku molekuł o budowie sferoidalnej 

typową fazą pośrednią jest kryształ plastyczny, ze względu na szybsze uwalnianie swobody 

reorientacyjnej w stosunku do translacyjnej. Molekuły wydłużone tworzą zaś fazę pośrednią 

określaną mianem ciekłego kryształu, ze względu na większą swobodę translacyjną 

w stosunku do rotacyjnej, w tej samej temperaturze [12], [13], [16]. 

2.3. Metody pomiarowe stosowane do badań polimorfizmu 

Wśród metod badawczych stosowanych do poznania i charakteryzacji odmian 

polimorficznych stosowanych jest szereg fizykochemicznych metod instrumentalnych. 

W niniejszej pracy wykorzystane są dwie z nich: 

 skaningowa kalorymetria różnicowa (DSC), 

 fourierowska spektroskopia w podczerwieni (FT-IR). 

2.3.1. Skaningowa kalorymetria różnicowa 

 Metody kalorymetryczne stosowane są do pomiaru ciepła reakcji chemicznych i przemian 

fizycznych [10]. Wyróżnić można szereg różnych metod kalorymetrycznych, jednakże 

największe znaczenie w badaniach opisanych w niniejszej pracy miała metoda skaningowej 

kalorymetrii różnicowej (DSC). Metoda ta została po krótce opisana poniżej.  

 Metoda DSC pozwala określić zmianę różnicy strumienia cieplnego powstającego między 

próbką badaną i próbką odniesienia (wzorcową). Zmiany te mierzone są w funkcji temperatury 

lub czasu. W trakcie prowadzenia pomiarów obie próbki - badana i wzorcowa - znajdują się w 

tych samych warunkach fizykochemicznych, a różnica energii powstająca podczas przepływu 

ciepła przez próbki odpowiada entalpii reakcji lub też entalpii przemiany. Ze względu na 

konieczność zastosowania identycznych warunków dla obu próbek, kalorymetr 

wykorzystywany w metodzie DSC składa się z dwóch identycznych, odizolowanych od siebie 

naczynek kalorymetrycznych z odrębną grzałką i własnym termometrem – rysunek 2.4. 
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Rysunek 2.4. Schemat budowy kalorymetru wykorzystywanego w technice DSC. 

W trakcie pomiaru do obu naczynek kalorymetrycznych dostarczana jest taka sama ilość 

ciepła, zgodnie z założonym programem zmian temperatury (tzw. szybkością zmian 

temperatury). Jeżeli symetria układu próbka badana - próbka wzorcowa jest taka sama, nie 

obserwuje się różnicy strumieni ciepła. Jeżeli jednak dopływ ciepła wywołuje reakcję 

chemiczną lub przemianę fizyczną, np. przemianę fazową, to moc cieplna dostarczona do obu 

grzałek jest różna. Dzieje się tak dlatego, że próbka wzorcowa nie wykazuje żadnych przemian 

w tym np. przejść fazowych w danym zakresie temperatur. Na skutek tego pojawiają się 

różnice temperatury między próbką badaną, a wzorcową. Różnice te obserwujemy, jako 

anomalie cieplne na wykresach strumienia ciepła w funkcji temperatury - tzw. krzywe DSC. 

Przykładowe krzywe DSC zarejestrowane podczas ogrzewania i ochładzania próbki 

przedstawiono na rysunku poniżej: 

 

Rysunek 2.5. Przykładowa krzywa DSC. 
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Na przykładzie powyższych krzywych DSC można scharakteryzować następujące 

parametry termodynamiczne: 

 liczba przemian fazowych, która jest równa jest liczbie anomalii (pików), 

 temperatury przejść fazowych, 

 entalpię danego przejścia ΔH (liczoną z uwzględnieniem pola powierzchni 

pod anomalią), 

 entropię przejścia ΔS (liczoną na podstawie wartości zmian entalpii przejścia oraz 

temperatury maksimum anomalii). 

Obecne na rysunku 2.5 anomalie (piki) skierowane do góry (krzywa czerwona) 

odpowiadają przemianom endoenergetycznym zarejestrowanym w procesie ogrzewania 

próbki. Natomiast skierowane do dołu (krzywa niebieska) odpowiadają przemianom 

egzoenergetycznym zarejestrowanym w procesie jej ochładzania. 

2.3.2. Fourierowska spektroskopia w podczerwieni 

Spektroskopię w podczerwieni wykorzystuje się w celu określania składu jakościowego 

związków na podstawie identyfikacji grup funkcyjnych obecnych w cząsteczce. Podstawą tego 

rodzaju spektroskopii jest oddziaływanie cząsteczki z promieniowaniem 

elektromagnetycznym w zakresie długości fal 14000-200 cm-1. Podczas napromieniowania 

cząsteczki światłem w zakresie podczerwieni, następuje absorbcja pewnego zakresu częstości 

koniecznego do zwiększenia amplitudy drgań specyficznych dla każdego rodzaju wiązania. 

Absorpcja promieniowania podczerwonego powoduje zmiany zarówno energii rotacyjnej jak 

i oscylacyjnej molekuły. Ponieważ każda cząsteczka zawiera zbiór charakterystycznych 

połączeń atomów, tak więc każda cząsteczka charakteryzuje się innym zestawem pików 

absorpcyjnych w widmie IR.  

Widma IR otrzymuje się mierząc zależność względnej intensywności światła 

przepuszczonego lub pochłoniętego przez próbkę względem liczby falowej. Typowy 

spektrofotometr IR składa się z kilku podstawowych elementów:  

 źródła promieniowania - np. włókna Nernsta, lampy rtęciowej, wolframowej lub 

globaru (węgliku krzemu); 

 komory na próbkę; 

 monochromatora - odpowiadającego za wydzielenie wiązki światła; 

 detektora - mierzącego ilość światła przechodzącego przez próbkę.  
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We współczesnych spektroskopach monochromatory zostały zastąpione przez 

interferometr, najczęściej Michelsona. Wiązka światła pochodząca ze źródła trafia 

na interferometr, który pełni podobną rolę do siatki dyfrakcyjnej. Składa się on z dwóch 

luster, z czego jedno jest nieruchome, a drugie porusza się ze stałą prędkością. Lustra 

ustawione są względem siebie pod kątem 90o, a pomiędzy nimi znajduje się płytka 

(rysunek 2.6) dzieląca promieniowanie padające na dwie wiązki. Jedna z nich pada na 

lustro nieruchome, gdzie następnie jest odbijana i wraca do płytki dzielącej. Druga wiązka 

padająca na lustro ruchome, powraca do płytki dzielącej i interferuje z wiązką odbitą od 

lustra nieruchomego. Tak powstała wiązka jest kierowana na próbkę, gdzie zachodzi 

absorbcja. Po przejściu przez próbkę sygnał jest analizowany przez detektor. Natężenie 

rejestrowane zależy od różnicy dróg optycznych pomiędzy lustrem stacjonarnym 

i ruchomym. Detektor następnie zamienia intensywność promieniowania na sygnał 

elektryczny. 

 

Rysunek 2.6. Schemat spektrometru podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR). 

Widma uzyskane metodą spektroskopii absorpcyjnej w zakresie podczerwieni, dostarczają 

informacji o strukturze molekularnej, co jest ważne z punktu oceny jakościowej badanego 

związku. Dodatkowo analiza takich parametrów widma jak kształt pasma (w tym jego 

intensywność) dostarcza informacji o ruchach molekularnych atomów, z którymi to pasmo jest 

powiązane. 
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2.3.2.1. Zastosowanie spektroskopii FT-IR do badania przejść fazowych 

Rejestracja widm FT-IR w funkcji temperatury umożliwia obserwację przemian 

fazowych, które przejawiają się w zmianie liczby, intensywności i szerokości połówkowej 

pasm oscylacyjnych, spowodowanych zmianą symetrii molekuły lub jej dynamiki. 

Szczegółowa analiza wyżej wymienionych parametrów pozwala stwierdzić, czy dane przejście 

fazowe jest widoczne w widmie FT-IR oraz powiązać obserwowane tą techniką przejścia 

ze zmianami dynamiki molekularnej lub struktury krystalicznej związku [17]. 

Analiza zmian postaci widma w funkcji temperatury odnosi się zazwyczaj do dwóch 

zmiennych: 

 liczby pasm, poprzez rejestrację ich rozszczepienia; 

 kształtu (intensywności i szerokości połówkowej (FWHM)) pasma. 

Rozszczepienia pasma związane jest ze zmianą struktury krystalicznej w przejściu 

fazowym, natomiast zmiana szerokości połówkowej pasma odpowiada zmianie dynamiki 

molekularnej zachodzącej podczas przejścia fazowego. 

2.4. Badania z zakresu polimorfizmu związku [Mg(DMSO)6](ClO4)2 

2.4.1. Cel i problem badawczy 

Celem badań było opisanie polimorfizmu związku [Mg(DMSO)6](ClO4)2, wyznaczenie 

parametrów termodynamicznych obserwowanych przejść fazowych oraz wykrycie ich 

ewentualnej histerezy temperaturowej. Badanie to wymagało samodzielnej syntezy ww. 

związku w formie podstawowej (sprotonowanej) i zdeuterowanej, oraz przeprowadzenia 

pomiarów metodą skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC). Dodatkowym celem było 

określenie zmian struktury krystalicznej i/lub dynamiki molekularnej zsyntezowanych 

związków przy wykorzystaniu fourierowskiej spektroskopii absorpcyjnej w zakresie dalekiej 

i środkowej podczerwieni (FT-FIR i FT-MIR). Syntezę i badania próbki zdeuterowanej 

przeprowadzono w celu sprawdzenia, które przejścia fazowe są silnie związane ze zmianą 

dynamiki molekularnej grup metylowych. 
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2.4.2. Synteza związku [Mg(OS(CH3)2)6](ClO4)2 oraz jego formy zdeuterowanej 

[Mg(OS(CD3)2)6](ClO4)2 

W pierwszym etapie syntezy otrzymano chloran(VII) heksaakwamagnezu, w wyniku 

reakcji węglanu magnezu z rozcieńczonym kwasem chlorowym(VII) w stosunku 

molowym 1:2. Następnie otrzymany związek ([Mg(H2O)6](ClO4)2 rozpuszczono podczas 

powolnego ogrzewania w dimetylosulfotlenku, który uprzednio został oczyszczony poprzez 

destylację próżniową pod obniżonym ciśnieniem. Zastosowany na tym etapie syntezy stosunek 

molowy reagentów wynosił 1:6. Otrzymany klarowny roztwór oziębiono, a wytrącone 

kryształy odsączono i suszono przez dwie doby w eksykatorze w obecności tlenku fosforu(V). 

Gotowy związek przechowywano w zamkniętym eksykatorze stosując tlenek baru jako 

osuszacz. 

Forma zdeuterowana została otrzymana w wyniku trzykrotnej krystalizacji zsyntezowanej 

wcześniej próbki sprotonowanej z czystego roztworu DMSO-d6. Sposób dalszego 

postepowania z preparatem był analogiczny do opisanego powyżej. 

2.4.2.1. Analiza ilościowa otrzymanych związków 

Oznaczenie zawartości jonów magnezu w zsyntezowanych próbkach przeprowadzono 

za pomocą kompleksometrycznego miareczkowania roztworem soli sodowej kwasu 

etylenodiaminatetraoctowego (soli sodowej EDTA) w obecności wskaźnika, jakim była czerń 

eriochromowa T. Podstawę tego miareczkowania stanowi reakcja tworzenia barwnych 

związków kompleksowych pomiędzy titrantem, a oznaczaną substancją, w tym konkretnym 

przypadku z jonami magnezu.  W wyniku dodatku titranta, czyli soli sodowej EDTA, układ 

kompleks Me-wskaźnik rozpada się, a na jego miejsce powstaje nowy związek Me-EDTA. 

Kompleks wskaźnika z oznaczanym jonem metalu posiada inną barwę niż sam wskaźnik, co 

umożliwia określenie punktu końcowego miareczkowania. Ładunek oznaczanego jonu nie ma 

w przedstawionym miareczkowaniu znaczenia, ponieważ EDTA kompleksuje jony metali 

w stosunku molowym 1:1 niezależnie od ładunku jonu. Zawartość procentową pierwiastków 

w otrzymanych związkach, tj. węgla i wodoru w związku sprotonowanym, oraz węgla i siarki 

w związku zdeuterowanym, określono za pomocą analizy elementarnej. Zastosowano aparat 

EURO EA 3000, którego dokładność wynosi ± 0,3%. Urządzenie to pozwala na oznaczenie 
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zawartości w próbce takich pierwiastków jak węgiel, wodór,  azot czy siarka, przy czym 

największym błędem pomiarowym w tej technice obarczone jest oznaczenie zawartości siarki, 

której właściwości plastyczne wpływają na stosowaną w aparaturze metodę detekcji. Osiąga 

się to w trzech etapach: 1) spalenie próbki w wysokiej temperaturze, 2) oddzielenie powstałych 

gazów na kolumnie chromatograficznej w atmosferze helu i 3) zautomatyzowana 

i skomputeryzowana detekcja określonych pierwiastków.  

Wyniki analizy składu procentowego teoretycznego i eksperymentalnego dla 

otrzymanych związków przedstawiono w tabeli 2.1. 

Tabela 2.1. Wyniki kompleksometrycznej i elementarnej analizy związku [Mg(OS(CH3)2)6](ClO4)2 oraz 

[Mg(OS(CD3)2)6](ClO4)2. 

Badany związek Badane pierwiastki 

Teoretyczna 

zawartość 

procentowa 

Eksperymentalna 

zawartość procentowa 

[Mg(OS(CH3)2)6](ClO4)2 

Mg 3,51% 3,42 (± 0,12)%. 

C 20,83% 20,94 (± 0,01)% 

H 5,24% 5,38 (± 0,01)% 

[Mg(OS(CD3)2)6](ClO4)2 

Mg 3,34% 3,32 (± 0,01)% 

C 19,79% 19,33 (± 0,01)% 

S 26,42% 26,24 (± 0,01)% 

Zatem, wyniki analizy kompleksometrycznej i elementarnej potwierdzają zakładany skład 

otrzymanych związków.   

2.4.2.2. Analiza jakościowa otrzymanego związku 

Skład jakościowy zsyntezowanych próbek określono w oparciu o wyniki uzyskane 

metodami spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni (FT-IR) i spektroskopii ramanowskiej 

(FT-RS) (rysunek 2.7 oraz 2.8). 

Pomiary FT-IR w temperaturze pokojowej wykonano na spektrometrze Bruker VERTEX 

70v Fourier Transform w zakresach spektralnych: 4000-400 cm-1 (FT-MIR) oraz 600-50 cm-1 

(FT-FIR) z rozdzielczością 2 cm-1
. Widma FT-FIR rejestrowano dla próbki zawieszonej 

w apiezonie i umieszczanej na krążku polietylenowym. Widma FT-MIR zarejestrowano dla 

próbki zmieszanej z nujolem (olej parafinowy) i umieszczonej między dwoma pastylkami 

wykonanymi z KBr.  
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Widma Ramana zarejestrowano na spektrofotometrze MultiRAM FT-Raman 

wyposażonym w diodowy laser neodymowy Nd:YAG o długości fali emitowanej wiązki 

λ = 1064 nm (moc lasera ~300 mW) i detektor germanowy. Uśrednione widmo mierzono 

w zakresie częstości 4000-50 cm-1, a liczba zebranych skanów wynosiła łącznie 128. 

 

Rysunek 2.7. Widma FT-MIR i FT-RS zarejestrowane dla [Mg(OS(CH3)2)6](ClO4)2 w temperaturze pokojowej. 
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Rysunek 2.8. Widma FT-MIR i FT-RS zarejestrowane dla [Mg(OS(CD3)2)6](ClO4)2 w temperaturze pokojowej. 

Otrzymane widma poddano analizie, która polegała na przypisaniu odpowiednim 

pasmom, drgań charakterystycznych dla danych grup molekularnych wchodzących w skład 

cząsteczki związku. Wyniki przeprowadzonej analizy przedstawiono w tabeli 2.2. 
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Tabela 2.2. Położenie i charakterystyka pasm obserwowanych w widmach FT-IR i FT-RS dla związków 

[Mg(OS(CH3)2)6](ClO4)2 oraz [Mg(OS(CD3)2)6](ClO4)2 . 

Częstości drgań badanych związków w cm-1 

Typ 

drgania 

(symetria) 

[Mg(OS(CH3)2)6](ClO4)2 DMSO 

Dane literaturowe 
[Mg(OS(CD3)2)6](ClO4)2 DMSO-d6 

Dane literaturowe 

IR w: 
aApiezon  

bNujol 

RS IR RS 

IR w: 
aApiezo

n  

bNujol 

RS IR RS 

73 vwa    73 vwa    νL(lattice) 

80 vwa    80 vwa    νL(lattice) 

89 vwa    89 vwa    νL(lattice) 

123bra 126 vw 157w  109 vwa  120w  T(CH3) 

170 wa 170 sh   152 bra 165 vw   γ(MgOS) 

 183 m    179 vw   β(MgOS) 

193 wa 198 sh    191 vw   T(CS) 

    208 wa 206 br   T(CS) 

280 m    253 ma    δ(CSC) 

306 sha 310 m 307 w 306 w 298 sha 271 m 266 w 263 w ω(CSC) 

343 ma 345 m 335 m 322 m 320 ma 320 br 308 m 307 m (CSC) 

363 ma 364 w 383 m 382 m 335 ma  341 m 340 m δ(CSC) 

395 ma 394 w   372 sh 388 vw   νs(MgO) 

434 ma    408 ma    νas(MgO) 

445 mb 457 m    457 m   δd(OClO)E 

625 mb 623 m   626 mb 627vs   δd(OClO)F2 

635 sh        νs(CS) 

680 brb 680 s 670 m 668 w   609 vs 614 m νs(CS) 

717 mb 715 m 700 m 698 s 636 sh 641 sh 622 m 625 sh νas(CS) 

900 shb 

912 shb 

908 m 

915 sh 
900 vw 900 w 

690 mb 

768 sb 

 

769 m 
  

ρ(CH3) 

ρ(CH3) 

 931 s   932 shb 933 vs   νs(ClO)A1 

946 shb 

956 sb 

941 w 

965 br 

 

957 vs 

 

957vs 
788 shb 

910 w 

 
770 sh 768 sh 

ρ(CH3) 

νs(SO) 

  1012 s 1010 s 831 vsb    ρ(CH3) 

1003 mb    1004 mb    νs(SO) 

1023 vsb 1026 br 1032s 1029s 966 mb 831 w 825 m 825 sh ρ(CH3) 

1035 brb    1019 mb    ρ(CH3) 

1075 mb 1079 br 1070 m 1067 vs 1049 wb 1075 br 1053 m 1061 vs νs(SO) 

1092 shb 

1097 sb 

1103 shb 

   

 

1099 sb 

 

   
νas(ClO)F2 

νas(ClO)F2 

1290 shb  1294 sh 1290 sh 1059 shb 1051 sh 1059 sh 1055 w δs(HCH) 

1301 mb 

1319 sb 
 1311 w 1308 w 

 

1247 wb 
 1012(92) vw 1007(24) vw δs(HCH) 

1406 shb  1406 vw    1012(92) vw 1009(21) vw δas(HCH) 

1413 sb 1420 m 1419s 1418 s  
1014 m 

1035 sh 

997 sh 

1032 sh 

986 sh 

1032 sh 
δas(HCH) 

1434 sb  1437 m    1025 m 1028 m δas(HCH) 

 2876 br   2021 mb 2077 m   νs(CH) 

2915 vsb 2919 vs 2905  br 2913 br 2130 sb 2134 vs 2124 br 2125 br νs(CH) 

  2983 vs  2199 vwb  2242 sh  νas(CH) 

3000 brb 

 

3010 s 

 
2991 m 2996 s 

2257 sb 

2263 shb 

2269shb 

2414 wb 

2262 s 

 
2251 m 2250 s 

νas(CH) 

νas(CH) 

νas(CH) 

νas(CH) 
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Podczas opisu intensywności pasm przyjęto następujące znaczenie: sh – boczne, vw – 

bardzo słabe, w – słabe, m – średnie, st – silne, vst – bardzo silne, br – szerokie/rozmyte. 

Objaśnienia dotyczące rodzaju drgań: ν – rozciągające, δ – (deformacyjne) nożycowe, β – 

zginające w płaszczyźnie, γ – zginające poza płaszczyzną, T – skrętne (torsyjne), τ – zginające 

skręcające, ρ – zginające wahadłowe,  ω – zginające wachlarzowe.   

Przeprowadzona analiza uzyskanych widm potwierdza, iż otrzymane związki zawierają 

w sferze koordynacyjnej molekuły DMSO połączone z jonem centralnym za pomocą mostka 

tlenowego (połączenie Mg-O). 

2.4.3. Charakterystyka przejść fazowych związku [Mg(DMSO)6](ClO4)2 oraz jego 

formy zdeuterowanej, uzyskane metodą skaningowej kalorymetrii różnicowej 

2.4.3.1. Opis stosowanej aparatury i dane pomiarowe 

Pomiary metodą skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC) dla próbki sprotonowanej 

wykonywano przy użyciu dwóch aparatów. Pierwszym z nich był kalorymetr PYRIS 1 DSC 

firmy Perkin-Elmer, przy użyciu którego wykonano pomiary w zakresie temperatur 93-423 K 

dla czterech próbek o następujących masach: 8,07 mg; 10,07 mg; 13,29 mg oraz 16,68 mg. 

Drugim kalorymetrem był aparat DSC 821e firmy Mettler-Toledo, na którym wykonano 

pomiary w zakresie temperatur 218-556 K. Pomiarom na tym aparacie poddano trzy próbki 

o masach: 9,88 mg; 14,06 mg; 15,95 mg. Pomiary wszystkich próbek prowadzono 

w atmosferze argonu (przepływ 80 mL‧min-1) przy różnych prędkościach skanowania.  

Pomiary DSC związku  zdeuterowanego wykonano przy użyciu aparatu Mettler Toledo 

DSC 821e w zakresie temperatur 243-443 K. Pomiary również prowadzono w atmosferze 

argonu (przepływ 80 mL‧min-1) przy prędkości skanowania 20 K‧min-1. 

Wszystkie badane próbki w trakcie pomiaru umieszczone były w zamkniętym w szczelnie 

naczyńku aluminiowym o pojemności 30 µl. 
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2.4.3.2. Wyniki  

2.4.3.2.1. Dane otrzymane dla próbki związku [Mg(OS(CH3)2)6](ClO4)2 

Pomiary kalorymetryczne wykonano dla próbek o różnych masach w celu oceny 

potencjalnego wpływu ich mas na rejestrowane techniką DSC przemiany fazowe. Ponieważ 

nie zaobserwowano takiej zależności, w tej części pracy zaprezentowano jedynie wyniki badań 

uzyskane dla próbki o masie m = 16,68 mg, którą wybrano jako najbardziej reprezentatywną. 

Pomiary DSC dla próbki o masie 16,68 mg rozpoczęto od jej schłodzenia, z szybkością 

skanowania 40 K ‧ min-1 w zakresie 298 K do 93 K. Zarejestrowana w trakcie tych pomiarów 

krzywa DSC (rysunek 2.9, No 1) nie wykazuje obecności przemian fazowych w badanym 

zakresie temperaturowym.  

 

Rysunek 2.9. Krzywe DSC uzyskane podczas schładzania (298 → 93 K)  i ogrzewania (93 → 423 K) dla  próbki 

[Mg(OS(CH3)2)6](ClO4)2 z szybkością skanowania 40 K ‧ min-1. 

Zamrożoną w temperaturze 93 K próbkę podgrzano następnie do temperatury 423 K. 

Otrzymane w trakcie tych pomiarów wyniki przedstawia krzywa No 2 na rysunku 2.9. Jak 

widać, ogrzewanie próbki w zakresach wysokotemperaturowych prowadzi do rejestracji 

dwóch anomalii. Pierwsza z nich związana, ze stosunkowo dużą zmianą entropii, pojawia się 

w temperaturze 𝑇𝑐2
ℎ = 323 K i odpowiada przejściu uporządkowanej fazy krystalicznej 

 

Temperatura [K] 
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(nazwanej fazą KI) do fazy pośredniej (nazwanej K01). Druga, związana ze znacznie mniejszą 

zmianą entalpii, pojawia się przy temperaturze 𝑇𝑐1
ℎ = 409 K i odpowiada przejściu fazy 

pośredniej K01 do wysokotemperaturowej fazy nazwanej K02.  

 

Rysunek 2.10. Krzywe DSC uzyskane podczas schładzania (423 → 93 K)  i ogrzewania (93 → 423 K) dla  próbki 

[Mg(OS(CH3)2)6](ClO4)2 z szybkością skanowania 40 K ‧ min-1. 

Schładzanie próbki znajdującej się w fazie K02 w zakresie temperatur 423 K do 93 K 

(krzywa No 3, rysunek 2.10) powoduje rejestrację przejścia fazowego K02  K01 

w temperaturze 𝑇𝑐1
𝑐 = 409 K. Podczas dalszego schładzania faza K01 ulega częściowemu 

przechłodzeniu przechodząc do fazy K0’. Pozostała część fazy K01 przechodzi 

w temperaturze 𝑇𝑐1
𝑐  = 323 K do stabilnej fazy KI. Przechłodzona faza K0’ ulega dalej 

transformacji do metastabilnej fazy KII w temperaturze 𝑇𝑐3
𝑐  = 271 K. Kontynuacja ogrzewania 

próbki (krzywa No 4, rysunek 2.10) prowadzi do rejestracji przejścia z metastabilnej fazy KII 

do przechłodzonej fazy K0’ (𝑇𝑐3
ℎ  = 271 K), która tuż za przejściem transformuje do fazy 

stabilnej KI (dołek na krzywej DSC zarejestrowany tuż za przejściem zachodzącym w 𝑇𝑐3
ℎ ). 

Kontynuacja ogrzewania prowadzi do rejestracji obserwowanych wcześniej przejść fazowych 

KI  K01  K02.  

 

 

 

Temperatura [K] 
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Temperaturę topnienia zsyntezowanego związku wyznaczono w oparciu  pomiary 

przeprowadzone dla próbki o masie 9,88 mg. Wyniki tej części badań przedstawiono na 

rysunku 2.11 na którym, poza zarejestrowanymi wcześniej przejściami fazowymi 

KI  K01  K02, zarejestrowano dodatkową anomalię w temperaturze 𝑇𝑚1
ℎ  = 461 K 

związaną przejściem fazy stabilnej K02 do fazy ciekłej nazwanej fazą L0.  

 

Rysunek 2.11. Krzywe DSC uzyskane podczas ogrzewania (300 → 480 K) dla próbki [Mg(OS(CH3)2)6](ClO4)2 

z szybkością skanowania 10 K ‧ min-1. 

Wartości parametrów termodynamicznych obliczonych na podstawie obserwowanych 

przejść fazowych dla [Mg(OS(CH3)2)6](ClO4)2  przedstawiono w tabeli 2.3. 

Tabela 2.3. Parametry termodynamiczne wykrytych przejść fazowych podczas ogrzewania (𝑇𝐶𝑛
ℎ ) oraz ochładzania 

(𝑇𝐶𝑛
𝑐 ) dla [Mg(OS(CH3)2)6](ClO4)2.  

[Mg(OS(CH3)2)6](ClO4)2  

  Tc [K] ΔH [kJ·mol-1] ΔS [J·mol-1·K-1] 

𝑇m1
ℎ  K02 ↔ L0 461 ± 1 7,73 ± 0,98 16,8 ± 2,3 

𝑇c1
ℎ  (𝑇c1

𝑐 ) K01 ↔ K02 409 ± 1  

(406 ± 1) 

1,08 ± 0,22 2,6 ± 0,5 

𝑇c2
ℎ  (𝑇c2

𝑐 ) KI ↔ K01 323 ± 2  

(315 ± 2) 

17,13 ± 2,90 53,1 ± 8,7 

𝑇c3
ℎ  (𝑇c3

𝑐 )
 

KII ↔ K0’ 287 ± 1  

(271 ± 1) 

3,95 ± 0,41 1,5 ± 0,2 

 

Temperatura [K] 
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2.4.3.2.1. Dane otrzymane dla próbki związku [Mg(OS(CD3)2)6](ClO4)2 

Pomiary skaningowej kalorymetrii różnicowej dla zdeuterowanej formy badanego 

związku otrzymano podczas ogrzewania i ochładzania świeżo zsyntetyzowanego związku 

o masie 6,72 mg przy stałej prędkości skanowania 20 K ‧ min-1. Uzyskane krzywe DSC 

przedstawiono na rysunku poniżej. Dodatkowo na rysunku 2.12 przedstawiono pomiary 

uzyskane dla formy niezdeuterowanej. 

 

Rysunek 2.12. Krzywe DSC uzyskane podczas schładzania i ogrzewania (24-423 K) dla  próbki [Mg(OS(CD3)2)6](ClO4)2 (linia 

ciągła) oraz  [Mg(OS(CH3)2)6](ClO4)2 (linia przerywana) z szybkością skanowania 20 K ‧ min-1. 

Krzywa dolna obrazuje przejścia fazowe obserwowane podczas ochładzania próbki, 

krzywa górna odpowiada zmianom obserwowanym podczas ogrzewania próbki. Dla 

analizowanego związku (również dla formy niezdeuterowanej) można zaobserwować dwie 

anomalie. Pierwsza z nich obserwowana jest przy temperaturze 323 K druga z nich, mniejsza 

przy temperaturze 402 K. Jak można zaobserwować na rysunku 2.12, podczas ogrzewania 

następuje przesunięcie anomalii o około 5 K w związku zdeuterowanym.  

 
Temperatura [K] 

faza KI faza K01 faza K02 

             ― [Mg(OS(CD3)2)6](ClO4)2, m = 6.72 mg 

             ••• [Mg(OS(CH3)2)6](ClO4)2, m = 14.06 mg 
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Wartości parametrów termodynamicznych obliczonych na podstawie obserwowanych 

przejść fazowych dla [Mg(OS(CD3)2)6](ClO4)2 oraz jego zdeuterowanego analogu przedstawia 

tabela 2.4. 

Tabela 2.4. Parametry termodynamiczne wykrytych przejść fazowych podczas ogrzewania (𝑇𝐶𝑛
ℎ ) oraz ochładzania 

(𝑇𝐶𝑛
𝑐 )  dla [Mg(OS(CD3)2)6](ClO4)2.  

[Mg(OS(CD3)2)6](ClO4)2  

  Tc   [K] ΔH   [kJ·mol-1] ΔS   [J·mol-1·K-1] 

h
c

T
1

)
1

( c
c

T  K01 ↔ K02 403  ± 1  

(393 ± 2) 

2.00 ± 0.46 5.0 ± 1.1 

h
c

T
2

)
2

( c
c

T  KI ↔ K01 323 ± 1  

(315 ± 4) 

14.14 ± 0.39 43.7 ± 1.3 

2.4.3.3. Wnioski  

Związek [Mg(OS(CH3)2)6](ClO4)2 cechuje bogaty polimorfizm. Stosując metodę 

skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC) wykryto cztery przejścia fazowe w zakresie 

temperatur 93-480 K, w tym: 

 topnienie K02 → L0 w temperaturze Tm ≈ 461 K, ΔS = 16,8 ± 2.3 J ‧ mol-1 ‧ K-1, 

 pomiędzy fazami nisko i wysokotemperaturowymi przejścia: 

K01 ↔ K02 w temperaturze Tc1 ≈ 407 K, ΔS = 2,6 ± 0,5 J ‧ mol-1 ‧ K-1, 

KI ↔ K01 w temperaturze Tc2 ≈ 319 K, ΔS = 53,1 ± 8,7 J ‧ mol-1 ‧ K-1, 

KII ↔ K0’  w temperaturze Tc2 ≈ 279 K, ΔS = 1,5 ± 0,2 J ‧ mol-1 ‧ K-1. 

Porównanie wartości zmian entropii powyższych przejść fazowych pozwala 

na stwierdzenie, że fazy K01 i K02 oraz faza przechłodzona K0 (K0’) to fazy rotacyjne lub 

fazy o dużym stopniu dynamicznego orientacyjnego nieporządku (ODDIC). Fazy KI oraz KII 

to fazy o większym lub mniejszym stopniu uporządkowania. 

Dodatkowe badania prowadzone w obrębie formy zdeuterowanej badanego związku 

pozwoliły na określenie, które przejście fazowe związane jest ze zmianą dynamiki 

molekularnej grup metylowych. Na podstawie wyników, można stwierdzić, że przejście 

fazowe K01 ↔ K02 jest związane ze zmianą z dynamiki reorientacyjnej protonów 

wchodzących w skład grup metylowych, a przejście fazowe KI ↔ K01 z dynamika 

reorientacyjną anionów ClO4
-. Świadczy o tym fakt przesunięcia temperatury przejścia 

fazowego z  temperatury 407 K dla niezdeuterowanego do 402 K dla formy zdeuterowanej. 



29 
 

2.4.4. Temperaturowe pomiary widm absorpcyjnych w podczerwieni wykonane dla 

związku [Mg(DMSO)6](ClO4)2 oraz jego formy zdeuterowanej 

Badania spektroskopowe dotyczyły oceny, czy i jakim zmianom ulegają widma IR 

badanych kompleksów pod wpływem zmiany temperatury. Obserwacja zmian kształtu pasm 

dostarcza informacji na temat zmian dynamiki reorientacyjnej, bądź symetrii otoczenia 

kryształów. Obserwacja rozszczepień i poszerzeń (szerokości połówkowej pasm), świadczy 

o zachodzących w próbce przemianach. Znanych jest wiele modeli wykorzystywanych do 

powiązania kształtu pasma z parametrami ruchów molekularnych atomów. W niniejszej pracy 

wybrano model Carbatosa-Nedelca i Bekera [18]. Model ten zakłada, że zmiana reorientacji 

molekuły następuje skokowo, na drodze tzw. samodyfuzji. Czas, w którym molekuła przebywa 

w danym położeniu nazywany jest czasem korelacji τ. Po tym czasie, na skutek zachodzących 

w próbce ruchów reorientacyjnych, molekuła przeskakuje do nowego położenia. Czas 

korelacji opisywany jest za pomocą wyrażenia: 

𝜏𝑅 = 𝜏0 exp (
𝐸𝑎𝑘𝑡
𝑘𝐵𝑇

) 

gdzie: τ0 - czas relaksacji dla T→ ∞, Eakt - wysokość energetyczna bariery potencjału dla 

odpowiedniego ruchu reorientacyjnego, kB - stała Boltzmana. 

Zależność pomiędzy czasem relaksacji, a temperaturową zależnością szerokości 

połówkowej pasma, opisana jest następującym wyrażeniem: 

Γ(𝜔, 𝑇) = (𝑎 + 𝑏𝑇) + 𝑐
𝜏𝑅

1 + (𝜔𝜏𝑅)2
 

Pierwszy człon równania odpowiada za relaksację wibracyjną, drugi za relaksację 

reorientacyjną, natomiast częstość ω odpowiada częstości danego drgania. Szerokość 

połówkową pasma wyznacza się za pomocą programu komputerowego (w tym wypadku 

ORIGIN 7.0) po uprzednim dopasowaniu do pasma krzywej Lorentza. Następnie sporządza 

się wykres zależności szerokości połówkowej (FWHM) od temperatury wybranego pasma, 

a parametry pojawiające we wzorze takie jak a, b, c i Eakt wyznaczane są na drodze 

dopasowania do punktów pomiarowych (również za pomocą programu ORIGIN 7.0) 

odpowiedniej krzywej spełniającej powyższą zależność.  
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2.4.4.1. Opis stosowanej aparatury i dane pomiarowe 

Spektroskopowe pomiary absorpcyjne w dalekiej i środkowej podczerwieni 

z transformatą Furiera wykonano za pomocą jednowiązkowego spektrometru Bruker 

VERTEX 70v w zakresach spektralnych: 4000-400 cm-1 (dla FT-MIR) i 600-50 cm-1 (FT-

FIR), oraz z rozdzielczością 2 cm-1. Widma FT-FIR rejestrowano dla próbki zawieszonej 

w apiezonie i umieszczanej na krążku polietylenowym. Widma FT-MIR zarejestrowano dla 

próbki zmieszanej z nujolem i umieszczonej między dwoma pastylkami z KBr. Widma 

temperaturowe wykonano z wykorzystaniem kriostatu DE-202A, schładzanego helem przy 

wykorzystaniu sprężarki ARS-2HW pracującej w obiegu zamkniętym, z regulowanymi 

szybkościami ogrzewania i chłodzenia oraz stabilnością temperatury w zakresie ± 0,2 K. 

Dokładność wskazań aparatury pomiarowej wynosiła ± 1,0 K, jednak przyjmuje się, że 

w szczególności w zakresie wysokich temperatur, mogła być ona wyższa o kilka stopni 

Kelvina. 

2.4.4.2. Wyniki  

Temperaturowe badanie kształtu pasma w podczerwieni służy do opisu korelacji 

pomiędzy wykrytymi metodą DSC przejściami fazowymi, a ewentualną zmianą dynamiki grup 

molekularnych wchodzących w skład związku koordynacyjnego. Na rysunkach zaznaczono 

poziomymi strzałkami temperatury przejść fazowych wyznaczonych metodami DSC, a widma 

związku w kolejnych fazach zaznaczono różnymi kolorami. Dodatkowo linią przerywaną 

zaznaczono pasma IR, którym towarzyszy przesunięcie w kierunku niższych częstości. 

2.4.4.2.1. Temperaturowe widma FT-FIR 

Widma w dalekiej podczerwieni (FT-FIR) dla badanego związku w zakresie częstości 

500-30 cm-1 zarejestrowano podczas ogrzewania i chłodzenia próbek w przedziale temperatur 

273-343 K. Zakres ten podyktowany został temperaturą topnienia okienka polietylenowego. 

Wybrane widma FIR zarejestrowane w zakresie spektralnym 470-230 cm-1 dla związku 

zdeuterowanego i niezdeuterowanego przedstawiono odpowiednio na rysunkach 2.13 oraz 

2.14.  
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Rysunek 2.13. Temperaturowa ewolucja pasm FT-FIR dla związku [Mg(OS(CD3)2)6](ClO4)2 uzyskane podczas 

ogrzewania i ochładzania w przedziale częstości 474-225 cm-1. 

 

Rysunek 2.14. Temperaturowa ewolucja pasm FT-FIR dla związku [Mg(OS(CH3)2)6](ClO4)2 uzyskane podczas 

ogrzewania i ochładzania w przedziale częstości 474-225 cm-1. 
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Najbardziej widoczną różnicą pomiędzy tymi widmami (poza położeniem pasm) jest 

intensywność pasma odpowiadająca drganiu νs(MgO) zarejestrowanemu w przedziale 400-

350 cm-1. Sugeruje to, że zmiana indukowanego momentu dipolowego podczas drgania 

wiązania Mg-O w zdeuterowanym związku jest znacznie mniejsza niż w przypadku związku 

niedeuterowanego. Oprócz różnicy intensywności pasma odpowiadającego drganiu νs(MgO) 

wyraźnie widoczna jest też zmiana jego położenia w przejściu fazowym KIK01. W próbce 

zdeuterowanej intensywność tego pasma jest tak mała, że praktycznie zanika ono 

w najwyższych temperaturach. 

Porównując widma wykonane w temperaturze 273 K dla próbki zdeuterowanej (częstości 

379-328 cm-1) i sprotonowanej (357-300 cm-1) z widmem zarejestrowanym w temperaturze 

343 K zauważyć można, że obserwowane w temperaturze 273 K dwa główne pasma związane 

z drganiem nożycowym δ(CSC) i drganiem skręcającym τ(CSC), w temperaturze 343 K łączą 

się w jedno szerokie pasmo. Pozwala to wnioskować o strukturalnym charakterze przemiany 

fazowej K1↔K01 zachodzącej w temperaturze Tc2.  

2.4.4.2.2. Temperaturowe widma FT-MIR 

Widma FT-MIR dla związku badanego oraz dla jego formy zdeuterowanej otrzymano 

w zakresie liczb falowych 4000-500 cm-1 podczas ogrzewania, a następnie ochładzania próbki 

w zakresie temperatur 273-413 K. Dla przejrzystości niniejszego opracowania na rysunkach 

2.15-18 zaprezentowano jedynie widma w wybranych zakresach częstości, w obszarze których 

podczas przemian fazowych zarejestrowano największe zmiany na widmie spektralnym.  

Jak wskazuje rysunek 2.15 zachodzące w próbce zdeuterowanej w temperaturach 

odpowiednio Tc2 ≈ 318 K oraz Tc1 ≈ 402 K przemiany: faza stabilna KI  faza stabilna K01 

oraz faza stabilna K01  faza stabilna K02 wywołują jedynie niewielką zmianę szerokości 

połówkowej pasma występującego przy 829 cm-1,  co jest związane z drganiem (CD3).  
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Rysunek 2.15. Temperaturowa ewolucja pasm FT-MIR dla związku [Mg(OS(CD3)2)6](ClO4)2 uzyskane podczas ogrzewania 

i ochładzania w przedziale częstości 1250-800 cm-1. 

 

 
Rysunek 2.16. Temperaturowa ewolucja pasm FT-MIR dla związku [Mg(OS(CH3)2)6](ClO4)2 uzyskane podczas 

ogrzewania i ochładzania w przedziale częstości 1250-800 cm-1. 
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Z kolei ogrzewanie próbki sprotonowanej powyżej temperatury Tc2 (rysunek 2.16), 

powoduje stopniowe przesunięcie w kierunku niższych liczb falowych oraz wzrost szerokości 

połówkowej (FWHM) pasma 1023 cm-1 związanego z drganiem ρ(CH3). Dodatkowo 

w przejściu: faza stabilna KI  faza stabilna K01 zarejestrowano też nagły spadek 

intensywności i wzrost szerokości połówkowej pasma ρ(CH3) występującego przy 1003 cm-1. 

Dalsze ogrzewanie próbki sprotonowanej powoduje zanik pasma 1023 cm-1 w pobliżu 

przejścia fazowego Tc1. W temperaturze tej odnotowano również połączenie dwóch pasm 

występujących przy częstościach 950 i 940 cm-1 i związanych z drganiami ρ(CH3) w jeden 

wyraźny sygnał o częstości ok. 943 cm-1 oraz poszerzenie z jednoczesnym rozmyciem pasma 

zarejestrowanego przy częstości 1091 cm-1 i związanego z drganiem νas(ClO)F2.  

Strukturalny i dynamiczny charakter przemiany fazowej KI ↔ K01 potwierdzają zmiany 

zarejestrowane na widmie temperaturowym IR podczas ogrzewania związku 

[Mg(OS(CD3)2)6](ClO4)2 w zakresie liczb falowych 2320-2080 cm-1. Zmiany te zobrazowano 

na rysunku 2.17. 

 

Rysunek 2.17. Temperaturowa ewolucja pasm FT-MIR dla związku [Mg(OS(CD3)2)6](ClO4)2 uzyskane podczas 

ogrzewania i ochładzania w przedziale częstości 2320-2080 cm-1. 
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Jak widać na rysunku 2.17, poniżej temperatury Tc2 zarejestrowane przy 2259 cm-1 

pasmo νas(CD3) rozszczepia się na trzy składowe. Sugeruje to, iż struktura krystaliczna fazy 

KI jest inna niż faz K01 i K02. Co więcej, intensywność tego pasma maleje, a jego szerokość 

połówkowa rośnie, podczas ogrzewania próbki powyżej temperatury Tc2. Zachowanie takie 

wskazuje, że fazy K01 i K02 są fazami o wysokim stopniu dynamicznego nieporządku 

(kryształy typu ODIC).  

Analizując widma zebrane w fazie wysokotemperaturowej możemy też zaobserwować 

pojawienie się w pobliżu przejścia fazowego K01 ↔ K02 (temperatura Tc1)  nowego pasma 

przy 2240 cm-1, które świadczy o obecności nierównocennych wiązań C-D w fazie K02. 

Interesującym jest fakt, że pasmo to nie zanika podczas ochładzania próbki.  

Na rysunku 2.18 przedstawiono ewolucje temperaturową widma związku zdeuterowanego 

w zakresie częstości 800-560 cm-1.  

 
Rysunek 2.18. Temperaturowa ewolucja pasm FT-MIR (800-560 cm-1) dla związku [Mg(OS(CD3)2)6](ClO4)2 

uzyskane podczas ogrzewania i ochładzania. Gwiazdką zaznaczono drgania pochodzące od nujolu. 

Znaczące zmiany odnotowano na widmach w okolicy temperatury Tc2 ≈ 318 K, czyli 

temperaturze odpowiadającej przejściu fazowemu KI ↔ K01. Podczas ogrzewania 

zaobserwowano nagły spadek intensywności i wzrost szerokości połówkowej pasma 690 cm-1 
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związanego z drganiem ρ(CD3). W tych samych warunkach pasmo pochodzące od drgania 

δd(OClO)F2 występujące przy 767 cm-1 przesuwa się w kierunku niższych częstości.  

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących mechanizmu przemian fazowych 

KI ↔ K01 ↔ K02, na rysunku 2.19 przedstawiono szczegółową analizę ewolucji 

temperaturowej położenia, intensywności i szerokości połówkowej wybranych pasm ρ(CH3) 

oraz δd(OClO)F2.  

 

Rysunek 2.19. Temperaturowa ewolucja szerokości połówkowej w połowie maksimum (FWHM)-(kółko), 

położenie maksimum (pięciokąt) i intensywność (trójkąt) pliku pasm związanych z drganiem ρ(CH3) oraz 

δd(OClO)F2 podczas ogrzewania próbki [Mg(OS(CD3)2)6](ClO4)2. 

Jak można zaobserwować na rysunku 2.19, powyżej temperatury T h
2c

, położenie 

wszystkich trzech pasm związanych z drganiami CD3 przesuwa się w kierunku niższych 

częstości (przejście fazowe: KI ↔ K01). W tych samych warunkach pasmo związane 

z drganiem δd(OClO)F2 przesuwa się nieznacznie w kierunku wyższych częstości. Położenia 

wszystkich przedstawionych na rysunku 2.19 pasm, stabilizują się w okolicach temperatury 

Tc1, przyjmując niemal stałe wartości powyżej przejścia fazowego K01 ↔ K02.  
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Zależność temperaturowa szerokości połówkowej wszystkich pasm wskazuje na znaczny 

wzrost dynamiki reorientacyjnej grup metylowych i anionów chloranowych(VII) powyżej 

temperatury T h
2c

. Wyraźnym zaburzeniom w tym obszarze ulega też intensywność integralna 

pasm ρ(CH3) oraz δd(OClO)F2. Tak wyraźny wzrost FWHM wskazuje, że przejście fazowe 

z fazy KI do K01 ma charakter przemiany typu porządek-nieporządek i jest związane ze 

zmianą dynamiką reorientacyjnej grup CH3 i anionów ClO4
-. Tak jak poprzednio w pobliżu 

temperatury T h
1c
 szerokość połówkowa wszystkich przedstawionych pasm osiąga prawie stałą 

wartość, co może wskazywać na niemal swobodną rotację grup metylowych i anionów 

chloranowych(VII) w fazie K02. Co ciekawe, zależności temperaturowe intensywności pasm 

związanych odpowiednio z drganiami νs(CD) i δd(OClO)F2 wyglądają podobnie. Sugeruje to 

ważną rolę wiązań wodorowych lub oddziaływań dipol-dipol pomiędzy grupami metylowymi 

z DMSO a anionami ClO4
- w opisywanych przejściach fazowych. 

2.4.4.3. Wnioski  

Charakterystyczne zmiany zaobserwowane na widmach FT-FIR i FT-MIR związków 

[Mg(OS(CH3)2)6](ClO4)2 i [Mg(OS(CD3)2)6](ClO4)2, wskazują na strukturalny charakter 

przejścia fazowego K1 ↔ K01. Fakt ten potwierdza obecność dodatkowych drgań na widmie 

związku [Mg(OS(CD3)2)6](ClO4)2 znajdującego się w fazie KI, które następnie zanikają po 

przejściu do fazy K01.  

Zmiana szerokości połówkowej pasm zarejestrowanych w związku 

[Mg(OS(CH3)2)6](ClO4)2 i odpowiadających drganiom ρ(CH3), νas(ClO)F2 wskazuje, że 

przejście fazowe K01 ↔ K02 jest związane z zmianą dynamiki ruchów reorientacyjnych 

anionów ClO4
- i grup CH3 obecnych w ligandach DMSO.  

Zależność szerokości połówkowej pasm s(CD3), (CD3) i δd(OClO)F2 obserwowanych 

w związku [Mg(OS(CD3)2)6](ClO4)2 potwierdza dodatkowo wyraźne zmiany dynamiki 

reorientacyjnej ligandów DMSO i anionów ClO4
- w przejściu fazowym KI ↔ K01. Uzyskane 

wyniki sugerują również, że dynamika reorientacyjna grup CD3 i anionów chloranowych(VII) 

w fazie K02 stabilizuje się osiągając maksymalne wartości.  
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Zależność temperaturowa natężenia pasm drgań oscylacyjnych νs(CH) i δd(OClO)F2 dla 

[Mg(OS(CD3)2)6](ClO4)2 sugeruje ważną rolę oddziaływań dipol-dipol między grupami 

metylowymi anionami chloranowymi(VII) w przejściach fazowych: KI ↔ K01 ↔ K02. 

2.5. Badanie opracowanych materiałów dydaktycznych pod kątem ich wykorzystania 

na zajęciach dla studentów kursu „Spektroskopia ciała stałego” 

Kurs „Spektroskopia ciała stałego” jest kursem obowiązkowym dla studentów I. roku 

studiów magisterskich na kierunku chemia, realizujących panel specjalizacyjny 

„Fizykochemia i spektroskopia optyczna”. Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze 

spektroskopowymi metodami (IR i RS) pod kątem ich wykorzystania do badania polimorfizmu 

i dynamiki molekularnej substancji w zakresie ciała stałego. Kurs składa się z wykładów oraz 

zajęć praktycznych.  

Opisane powyżej badania polimorfizmu związku [Mg(OS(CH3)2)6](ClO4)2 oraz jego 

formy zdeuterowanej miały na celu, poza uzyskaniem nowej wiedzy z tego zakresu, 

dostarczenie wyników mogących znaleźć zastosowanie jako materiały dydaktyczne do 

wykorzystania na zajęciach ww. kursu. Powyższe wyniki badań eksperymentalnych 

potwierdzają bogaty polimorfizm tytułowego związku, dzięki czemu stanowi on dobry 

przykład, pozwalający na analizę charakterystyki ruchów molekularnych i powiązania ich 

z ewentualnymi przejściami fazowymi. 

2.5.1. Problem badawczy 

Celem tej części pracy była ocena użyteczności opracowanych materiałów 

dydaktycznych. Zwrócono szczególną uwagę czy w ramach ćwiczeń laboratoryjnych, na 

podstawie przygotowanych procedurach postępowania, studenci są w stanie odtworzyć 

przebieg opisanego badania i przeprowadzić rozumowanie i interpretację uzyskanych 

wyników. Kwestia skuteczności ww. materiałów nie była przedmiotem badań.  

2.5.2. Metodologia badania 

Podczas zajęć laboratoryjnych odbywających się w ramach kursu „Spektroskopia ciała 

stałego”, studenci zaznajamiani są z różnorodnymi doświadczalnymi technikami spektroskopii 

optycznej, stosowanymi w badaniach reakcji fotochemicznych oraz towarzyszącymi im 
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zjawiskami fotofizycznymi. Zajęcia laboratoryjne stwarzają możliwość praktycznego 

opanowania nowoczesnych technik spektroskopowych stosowanych do badania struktury 

i przemian różnorodnych związków chemicznych. Opracowane ćwiczenie stanowiło jedno 

z siedmiu ćwiczeń wchodzących w program ww. kursu, a jego celem było przedstawienie 

możliwości wykorzystania temperaturowych pomiarów FT-IR do opisu polimorfizmu ciał 

stałych. Ćwiczenie oparto na badaniu związku [Mg(DMSO)6](ClO4)2 oraz jego 

zdeuterowanego analogu. Zadaniem studentów był samodzielny pomiar widm IR w zależności 

od temperatury podczas ogrzewania i ochładzania próbki, a następnie identyfikacja zmian 

parametrów pasma, oraz powiązanie tych zmian z przejściami fazowymi związków. Do 

pomiarów wykorzystano spektrometr Vertex 70v firmy Bruker sprzężony z kriostatem, 

lodówką helową firmy ARS oraz termoprogramatorem Lake Shore. Studenci wykonywali 

pomiary w grupach, wg przydzielonego zakresu badań. Część grup wykonywała pomiary 

widm podczas ochładzania, część podczas ogrzewania, zmiennie stosowano również rodzaj 

próbki - forma sprotonowana lub zdeuterowana. Zastosowanie takiego modelu pomiarów 

pozwoliło na uzyskanie całe spektrum wyników pomiarowych. Ze względu na obecność 

w kompleksie anionów chloranowych(VII), mających właściwości wybuchowe, nie 

umożliwiono studentom samodzielnej syntezy ww. związku, a jedynie wykorzystano gotową 

próbkę. Pomiary kalorymetryczne nie były przedmiotem tych ćwiczeń laboratoryjnych 

(studenci zapoznają się z tą metodą wcześniej). Ponieważ wyniki analizy DSC są koniczne do 

interpretacji widm spektroskopowych i powiązania ich z zachodzącymi przejściami fazowymi, 

udostępniono im niezbędne termogramy. 

2.5.3. Grupa badawcza 

Grupę badaną stanowili studenci I. roku studiów magisterskich z chemii, realizujący panel 

specjalizacyjny „Fizykochemia i spektroskopia”, w roku akademickim 2016/2017. Studenci 

kursu byli podzieleni za zespoły liczące od 3 do 7 osób. Łączna liczba studentów biorących 

udział w badaniu wynosiła 54.  Każda grupa wykonywała pracę samodzielnie w asyście 

opiekuna. W ramach zaliczenia zajęć studenci opracowywali sprawozdanie (jedno na grupę), 

w którym przedstawiali uzyskane wyniki oraz ich interpretację. Łącznie uzyskano 

13 sprawozdań. Udział w badaniu i udostepnienie sprawozdania do analizy były dobrowolne.  
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2.5.4. Metoda analizy danych  

W celu oceny przydatności opracowanych materiałów dydaktycznych dokonano analizy 

danych tekstowych. Źródłem danych były sprawozdania dostarczone przez studentów 

po zakończeniu zajęć laboratoryjnych. Analizę danych przeprowadzono pod kątem analizy 

wyników i identyfikacji zależności zmian wybranych parametrów pasma od temperatury. 

Analizę podzielono na dwie części. W pierwszym etapie określono, jakie parametry pasma 

udało się studentom zidentyfikować na podstawie zmian w widmie temperaturowym. 

W drugim etapie określono prawidłowość tych zmian, ze szczególnym zwróceniem uwagi 

na wskazanie zależności takich parametrów jak położenie, szerokość połówkowa, 

intensywność pasma od temperatury. Dodatkowo, na podstawie dostarczonych termogramów 

DSC badanych związków, studenci mieli za zadanie powiązać obserwowane zmiany 

parametrów pasma z przejściami fazowymi. W tym przypadku również określono 

prawidłowość wskazanych przez studentów zależności obserwowanych przejść fazowych 

ze zmianą dynamiki molekularnej badanego kompleksu.  

2.5.5. Wyniki 

Analizując sprawozdania dostarczone przez studentów można zauważyć, że wszystkie 

grupy zrealizowały poprawnie ćwiczenie, zgodnie z zamierzonym tokiem. Początkowo 

studenci przystąpili do przygotowania aparatury i próbki do pomiarów. Następnie wszystkim 

grupom udało się uzyskać widma w zakresie podczerwieni ze zmienną temperaturą. Na etapie 

analizy widm, etapie każdemu z zaobserwowanych pasm (w temperaturze zbliżonej do 

pokojowej 293 K) przypisali charakterystyczne częstości drgań i ich typy. Następnie studenci 

przystąpili do analizy zmiany intensywności, szerokości połówkowej i położenia pasm. W tym 

celu do każdego otrzymanego piku dopasowali funkcję Lorentza, otrzymując wykresy 

zależności położenia pasm, intensywności pasma oraz szerokości połówkowej pasma 

w funkcji temperatury. Na podstawie opracowanych wykresów studenci sformułowali 

wnioski. Różnym grupom studentów udało się otrzymać podobne wnioski na podstawie 

otrzymanych wyników własnych. Poniżej przedstawiono wnioski stanowiące podsumowanie 

analizowanych sprawozdań: 
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 Wraz z obniżaniem temperatury położenie pasma przesuwa się w kierunku większych 

liczb falowych, co może wskazywać na zwiększenie się stałej siłowej - następuje 

zmiana symetrii kompleksu. 

 Wraz z obniżaniem temperatury maleje wysokość oraz szerokość połówkowa pasm, 

która związana jest z ruchem rotacyjnym, który maleje wraz z obniżaniem temperatury. 

 Wraz z ochładzaniem próbki intensywność pasm zwiększa się, co ma związek ze 

zmianami momentu dipolowego cząsteczki. 

 W całym zakresie temperaturowym, dla wybranych pasm zaobserwowano zmianę 

multipletowości pasm, co oznacza, że symetria molekuły podczas przemian fazowych 

ulega zmianie. 

Ponadto studenci porównali uzyskane wyniki temperaturowego badania kształtu pasma 

w podczerwieni porównano z wynikami uzyskanymi metodą skaningowej kalorymetrii 

różnicowej (DSC). Również i w tym przypadku udawało się im zidentyfikować poprawnie 

i powiązać przemiany fazowe ze zmianą dynamiki molekularnej wchodzącej w skład molekuły 

kompleksu.  

Na postawie analizy sprawozdań można stwierdzić, że wykorzystanie jako przykładu  

kompleksu [Mg(DMSO)6](ClO4)2 lub jego zdeuterowanego analogu jest dobrym wyborem, 

pozwalającym na zapoznanie studentów ze zmianami zachodzącymi w kształcie pasm 

spektralnych w zależności od temperatury. Pomiary studenckie dają powtarzalne wyniki, a ich 

analiza pozwala zaobserwować zależność intensywności, kształtu, szerokości połówkowej 

i położenia pasma od temperatury. Na podstawie uzyskiwanych zależności temperaturowych 

wymienionych zmiennych, udaje się wysunąć ogólne wnioski dotyczące zmian dynamiki 

molekularnej badanych związków i powiązać te zmiany w występującymi przemianami 

fazowymi.  
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2.6. Podsumowanie 

Pierwsza cześć rozprawy przedstawia badania własne z zakresu polimorfizmu oraz 

dynamiki molekularnej związków koordynacyjnych typu [M(DMSO)6](ClO4)2, gdzie metalem 

centralnym jest magnez. Podjęte badania miały na celu syntezę związku oraz jego 

zdeuterowanego analogu, a następnie charakterystykę przejść fazowych obecnych w ww. 

związku. W tym celu wykorzystano metodę skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC). Jak 

pokazują uzyskane wyniki, związek ten cechuje bogaty polimorfizm, a w obrębie tego ciała 

stałego zidentyfikowano cztery przejścia fazowe.  Dodatkowo wykonano temperaturowe 

badania kształtu pasma w zakresie podczerwieni, mające na celu powiązanie 

zidentyfikowanych przejść fazowych ze zmianą dynamiki molekularnej badanego związku. 

Wyniki tych badań jednoznacznie wskazują na fakt, że przejścia fazowe badanego związku są 

związane zmianą struktury krystalicznej kompleksu, przy czym w przejściach tych następuje 

uruchomienie ruchów reorientacyjnych ligandów DMSO i anionów ClO4
-. 

Na podstawie przeprowadzonych badań opracowano ćwiczenie laboratoryjne poświęcone 

badaniu temperaturowej zmiany kształtu pasm IR. Wykorzystanie związku 

[Mg(DMSO)6](ClO4)2 oraz jego zdeuterowanego analogu stanowi dobry materiał 

dydaktyczny. Związki te cechuje bogaty polimorfizm, a w temperaturowych widmach IR 

można zidentyfikować szerokie spektrum zmian parametrów pasm. Studenci, przy niewielkiej 

asyście i z wykorzystaniem prostych procedur opisujących postepowanie podczas pomiarów 

i kolejne kroki analizy wyników, są w stanie samodzielnie odtworzyć opisane w niniejszej 

pracy postepowanie badawcze i powiązać obserwowane zmiany kształtu pasm w widmach IR 

ze zmianą dynamiki molekularnej badanego związku i jego polimorfizmem.  

Publikacja opracowana na podstawie prowadzonych badań: 

E. Szostak, A. Migdał-Mikuli, i K. Orwat, „Vibrational spectroscopy studies of solid-solid 

phase transitions in [Mg(OS(CH3)2)6](ClO4)2 and in it’s deuterated analogue”, Vib. Spectrosc., 

t. 89, s. 123-130, mar. 2017. DOI: 10.1016/j.vibspec.2017.02.001 
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3. Opracowanie i pilotażowe wdrożenie ćwiczenia dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych z zakresu polimorfizmu tlenku glinu 

3.1. Wprowadzenie 

Amfoteryczność odgrywa kluczową rolę przy omawianiu prawa okresowości 

i okresowych zmian właściwości kwasowo-zasadowych pierwiastków i ich związków. 

W programach szkolnych, na poziomie liceum, problem ten omawiany jest na przykładzie 

trzeciego okresu, a zatem na podstawie glinu i jego związków (tlenek glinu i wodorotlenek 

glinu). W przypadku glinu czy wodorotlenku glinu właściwości te można wykazać 

przeprowadzając proste reakcje z kwasem i zasadą [19]. Niestety przedstawienie właściwości 

amfoterycznych w przypadku tlenku glinu jest trudniejsze, a czasem wręcz niemożliwe. 

Teoretycznie tlenek glinu reaguje z kwasami i zasadami zgodnie z równaniami reakcji: 

Al2O3 +  6H+  →   2Al3+ +  3H2O   

Al2O3 +   3H2O + 2OH
−  →   2[Al(OH)4]

−   

W praktyce przeprowadzenie powyższych reakcji jest kłopotliwe, ponieważ tlenek glinu 

występuje w kilku odmianach polimorficznych różniących się właściwościami kwasowo-

zasadowymi. Może on występować w formach krystalograficznych γ, δ, κ, ρ, η, θ, χ oraz α 

[19]–[21]. Tylko forma γ-Al2O3 wykazuje właściwości amfoteryczne i ulega powyższym 

reakcjom [19], [22]. Pozostałe odmiany mają właściwości zasadowe, a więc z ich udziałem 

zachodzi jedynie reakcja z roztworami kwasów. Spośród faz nieamfoterycznych najbardziej 

trwała jest odmiana α [20], natomiast pozostałe fazy są metastabilne [23].  

Tlenek glinu ma duże znaczenie przemysłowe [24]. Wykorzystywany jest w przemyśle 

jako adsorbent i nośnik katalizatorów heterogenicznych [25]. Jednak jego wykorzystanie nie 

jest związane z właściwościami amfoterycznymi. Z tego powodu dostępne w powszechnej 

sprzedaży preparaty tlenku glinu to głównie odmiana α [24], [26], co wynika z najbardziej 

ekonomicznych warunków otrzymywania. Fakt ten wyjaśnia przyczynę niepowodzeń 

w doświadczalnym przedstawieniu właściwości amfoterycznych tego związku. W praktyce 

szkolnej często tlenek glinu podmieniany jest na tlenek cynku ze względu na podobne 

właściwości fizyczne i amfoteryczny charakter. Na poziomie liceum uczniowie nie są 
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wprowadzani w tematykę polimorfizmu tlenku glinu, pomimo iż sam termin polimorfizm jest 

im znane z wcześniejszego etapu edukacji.  

3.2. Cel i problem badawczy  

Celem pracy było opracowanie procedury postepowania laboratoryjnego pozwalającej na 

otrzymywanie różnych odmian polimorficznych tlenku glinu oraz testów pozwalających 

na łatwe badanie właściwości kwasowo-zasadowych uzyskiwanych preparatów. Opracowane 

doświadczenia miały być dostosowane do warunków szkolnych laboratoriów chemicznych, 

aby nauczyciele mogli samodzielnie otrzymywać preparaty o oczekiwanych właściwościach 

i przeprowadzać pokazy doświadczeń obrazujące ww. właściwości. Dodatkowo podjęto próbę 

opracowania ćwiczenia laboratoryjnego, przeznaczonego do samodzielnej pracy uczniów 

i oszacowano przydatność oraz skuteczności opracowanych materiałów dydaktycznych. 

3.3. Opracowane metody otrzymywania i badania właściwości tlenku glinu 

Tlenek glinu można otrzymać w reakcji termicznego rozkładu wodorotlenku glinu. 

Podczas ogrzewania Al(OH)3 zostaje uwolniona woda i związek ten przekształca się w tlenek 

Al2O3, przechodząc przez serie struktur pośrednich. Wodorotlenek glinu również występuje 

w kilku odmianach polimorficznych. Ogrzewanie bajerytu α-Al(OH)3 lub gibbsytu γ-Al(OH)3 

[23] w temperaturze ok. 150oC [27] prowadzi do powstania produktu pośredniego, jakim jest 

bemit γ-AlOOH, który w czasie dalszego ogrzewania uwalnia wodę wbudowaną w sieć 

krystalograficzną i w temperaturze powyżej 200oC powstaje γ-Al2O3 [23], [27]. Cykl przemian 

przedstawiono poniżej: 

Al(OH)3  
 150oC
→     γ − AlOOH + H2O  

2 AlOOH 
>200oC
→      γ − Al2O3 + H2O  

Sumaryczne równanie powyższych reakcji można zapisać następująco: 

2 𝐴𝑙(𝑂𝐻)3  
>200oC
→      𝛾 − 𝐴𝑙2𝑂3 + 3𝐻2𝑂  

Tlenek γ-Al2O3 ma strukturę zdefektowanego spinelu, w której atomy tlenu tworzą sieć 

regularna o gęstym upakowaniu, a jony glinu zajmują oktaedryczne i tetraedryczne pozycje, 
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gdzie 21
1

3
 atomów metalu jest rozmieszczona w 16 położeniach oktaedrycznych 

i 8 tetraedrycznych [28], [29]. γ-Al2O3 ogrzany do temperatury powyżej 750oC ulega 

przemianie fazowej w mieszaninę odmian θ, δ, a następnie powyżej 1200oC w odmianę 

α [24], [27]. W przyrodzie występują również inne minerały glinu, np. α-AlOOH tzw. diaspor, 

które podczas kalcynacji tworzą bezpośrednio α-Al2O3 [29]. W α-Al2O3 atomy tlenu tworzą 

strukturę heksagonalną gęsto upakowaną, a atomy glinu zajmują dwie trzecie oktaedrycznych 

miejsc: każdy atom glinu otoczony jest sześcioma atomami tlenu w ułożeniu oktaedrycznym 

i każdy atom tlenu otoczony jest przez 4 atomy glinu [22].  

3.3.1. Opracowana procedura otrzymywania γ-Al2O3 

Odmianę γ tlenku glinu można otrzymać w wyniku procesu kalcynacji wodorotlenku glinu 

w zakresie temperatur 200-750oC. Proces ten może być prowadzony w piecu lub nawet 

w suszarce laboratoryjnej. Wysoką wydajność procesu można uzyskać podczas kalcynacji 

próbki o masie ok. 3,5 g w temperaturze 250oC przez czas 30 min. Pozytywnie na efektywność 

procesu wpływa zwiększenie powierzchni preparatu podczas prażenia, dlatego sugeruje się 

wykorzystanie parownicy zamiast tygla. Otrzymany preparat należy przechowywać 

w eksykatorze ze względu na jego higroskopijne właściwości. 

Teoretycznie porównywalne warunki rozkładu można otrzymać, wykorzystując do 

ogrzewania gazowy palnik laboratoryjny. W takim przypadku rozkład powinien być 

prowadzony w tyglu, a masa próbki nie powinna być większa niż 1,5 g lub nie przekraczać 

1/3 wysokości tygla. Czas rozkładu to ok. 2,5 min. Jednakże, uzyskanie powtarzalnych 

wyników tą metodą jest bardzo kłopotliwe i zależy w dużym stopniu od warunków otoczenia 

i wykorzystywanego sprzętu laboratoryjnego. Możliwe jest dopasowanie intensywność 

płomienia palnika i wysokości tygla nad płomieniem z wykorzystaniem termometru 

na podczerwień tak, aby temperatura tygla mieściła się w zakresie 200-750oC. W praktyce, 

metoda ta prowadzi do otrzymywania mieszaniny różnych odmiana polimorficznych tlenku 

oraz tlenków niestechiometrycznych, a sam preparat może wykazywać właściwości zasadowe 

lub amfoteryczne.  
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3.3.2. Opracowana procedura otrzymywania α-Al2O3  

Palniki laboratoryjne, pozwalają na ogrzewanie preparatów do temp. ok. 1000oC. Taka 

temperatura umożliwia rozkład wodorotlenku glinu i otrzymanie mieszaniny θ i δ-Al2O3 [26]. 

Uzyskanie odmiany α-Al2O3 możliwe jest w temperaturze powyżej 1200oC [27], [30]. 

W warunkach szkolnych osiągnięcie tak wysokiej temperatury najłatwiejsze jest przez 

zastosowanie promieniowania mikrofalowego. Do ogrzewania można wykorzystać domową 

kuchenkę mikrofalową wg metody opisanej przez Lükena [31]. W tej metodzie w naczyniu 

wykonanym z żaroodpornej zaprawy umieszcza się tzw. suspektor, którym może być 

np. węgiel aktywny (granulowany średnica 1-4 mm). Węgiel ze względu na swoją strukturę, 

posiada zdolność do absorpcji promieniowania elektromagnetycznego w zakresie mikrofal. 

Węgiel w kuchence mikrofalowej już w ciągu 1 minuty osiąga temperaturę 1283oC [32]. 

Należy zwrócić uwagę, że naczynie żaroodporne powinno być umieszczone w obszarze 

kuchenki, w który intensywność promieniowania jest największa tzw. hot-spot. W celu 

ustalenia położenia hot-spot’u należy wykorzystać zwilżony papier termoczuły (np. do faksu), 

zamieszczony na wysokości preparatu (np. na podstawce styropianowej). Miejsce, w którym 

papier najmocniej sczernieje odpowiada tzw. hot-spot’owi.  

W celu otrzymania najbardziej stabilnej fazy tlenku glinu, należy próbkę wodorotlenku 

glinu o masie, ok. 0,5 g umieścić w tyglu porcelanowym, a następnie w naczyniu 

żaroodpornym wypełniony suspektorem, zgodnie z rysunkiem 3.1. 

 

Rysunek 3.1. Budowa elementu AST  (niem. Die Aktivkohle-Suszeptor-Tiegel) w przekroju. 
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Wystarczająca moc mikrofal to już około 400 W. Wydajność rozkładu bliską 100% można 

uzyskać przy ogrzewaniu przez ok. 3 min. Należy zwrócić uwagę, że zastosowanie zbyt 

wysokiej mocy mikrofal i zbyt długie ogrzewanie może prowadzić do otrzymania tlenków 

niestechiometrycznych, a nawet uzyskania temperatury powyżej 2000oC i w konsekwencji 

stopienia preparatu (Ttop. Al2O3 wynosi 2053oC [33]). Wykorzystując tę metodę ogrzewania 

można również przeprowadzić przemianę fazową γ-Al2O3 w α-Al2O3.  

3.3.3. Badanie właściwości kwasowo-zasadowych tlenku glinu 

Typowo badanie charakteru kwasowo-zasadowego preparatów określa się poprzez reakcję 

z kwasem solnym oraz zasadą sodową. Na podstawie przeprowadzonych prób empirycznych 

stwierdzono, że optymalnym stężeniem ww. roztworów jest 1∙10-3 mol∙dm-3. Ponadto zaleca 

się dodanie do ww. roztworów wskaźników, odpowiednio oranżu metylowego oraz 

fenoloftaleiny. Tym samym uzyskuje się roztwory barwne, które w reakcji z badaną próbką 

zmieniają zabarwienie (kwas z oranżem metylowym) lub ulegają odbarwieniu (zasada 

z fenoloftaleiną). Szczegółowe procedury przedstawiono w załączniku B. 

3.4. Oszacowanie skuteczności opracowanych materiałów dydaktycznych 

3.4.1. Przebieg zajęć 

Opracowano scenariusz zajęć laboratoryjnych poświęconych badaniu właściwości 

kwasowo-zasadowych tlenków 3. okresu, z uwzględnieniem badania właściwości różnych 

odmian polimorficznych tlenku glinu. Uczniowie otrzymali gotowe próbki tlenku sodu, 

magnezu, krzemu oraz fosforu(V), a tlenek glinu oraz tlenek siarki(IV) uczniowie musieli 

otrzymać samodzielnie. Metodę otrzymywani tlenku siarki(IV) uczniowie poznają 

w gimnazjum. Próbki tlenku glinu uczniowie otrzymali z wykorzystaniem opracowanych 

procedur w postaci kart pracy - załącznik A, str. 113. Uczniowie zostali podzieleni na 3 grupy, 

według metod otrzymywania tlenku glinu: grupa 1 - otrzymywanie tlenku przy użyciu palnika, 

grupa 2 - z zastosowaniem suszarki laboratoryjnej oraz grupa 3 - z wykorzystaniem kuchenki 

mikrofalowej. Uczniowie badali ww. tlenki pod kątem ich charakteru chemicznego - karta 

pracy przedstawiona w załączniku B, str. 115. Uzyskiwane wyniki zapisywali 

w dostarczonych kartach pracy, załącznik C, str. 116. Dodatkowo grupy uczniów, które 
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otrzymały odmianę γ, prażyły tlenek w wyższej temperaturze (grupa 1 i 2) z wykorzystaniem 

kuchenki mikrofalowej celem przeprowadzenia przemiany γ → α.   

W celu oceny wpływu opracowanego ćwiczenia na wiedzę i umiejętności uczniów 

w temacie właściwości kwasowo-zasadowych tlenków 3. okresu przeprowadzono test wiedzy 

z tego zakresu przed i po zajęciach - załącznik D, str. 118. Dane uzyskane przed i po realizacji 

ćwiczenia zostały poddane analizie.  

3.4.2. Grupa badawcza 

W badaniu wzięło udział dwunastu uczniów z krakowskiego liceum w wieku 17 lat. 

Uczniowie realizowali chemię na poziomie rozszerzonym. Temat związany w właściwościami 

kwasowo-zasadowymi był już omawiany w trakcie lekcji w szkole. Badanie odbywało się 

w ramach godzin dodatkowych przeznaczonych na poszerzanie wiedzy z chemii, tzw. 

patronat, w roku szkolnym 2016/2017. Podczas zajęć uczniowie pracowali w grupach i mieli 

dowolność w wyborze składu grupy. Uczniowie i ich opiekunowie prawni wyrazili 

dobrowolną chęć uczestnictwa w badaniu, jak również możliwość wykorzystania materiałów 

wypracowanych podczas zajęć.  

3.4.3. Wyniki badania 

3.4.3.1. Preparaty tlenku glinu uzyskiwane przez uczniów 

Uczniowie mieli za zadanie otrzymać tlenek glinu korzystając z różnych metod, zgodnie 

z udostępnionymi im procedurami. Grupa 1 otrzymywała tlenek glinu poprzez ogrzewanie 

wodorotlenku glinu w płomieniu palnika Bunsena. Uczniowie umieścili próbkę o masie 1,21 g 

w tyglu i dostosowali wysokość płomienia w taki sposób, aby temperatura tygla wynosiła 

ok. 450oC. Ogrzewanie prowadzono przez 2,5 minuty. Po zakończeniu rozkładu próbkę 

zważono. Wydajność procesu wyniosła 99,3%, a uzyskany preparat dawał pozytywny wynik 

reakcji  z kwasem i zasadą. 

Grupa 2 umieściła próbkę wodorotlenku glinu w suszarce laboratoryjnej rozgrzanej do 

250oC. Próbkę o masie 3,48 g ogrzewano przez 0,5 h. Wydajność procesu w tym przypadku 

wyniosła 99,8%. Uzyskany preparat również dawał pozytywny wynik reakcji z kwasem 

i zasadą. 
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Grupa 3 umieściła próbkę wodorotlenku glinu o masie 0,36 g w tyglu zgodnie z rysunkiem 

3.1 i ogrzewała w kuchence mikrofalowej o mocy 1000 w ustawionej na 1/3 mocy przez 

3 minuty. Wydajność rozkładu wyniosła 99,5%. Uzyskany preparat dawał pozytywny wynik 

reakcji z kwasem, ale nie reagował z zasadą. 

Uzyskane preparaty posiadające właściwości amfoteryczne poddano dalszej kalcynacji 

w kuchence mikrofalowej. Uzyskane preparaty posiadały właściwości zasadowe, co 

potwierdza przeprowadzenie procesu przemiany fazowej γ-Al2O3 w α-Al2O3. 

3.4.3.2. Ocena skuteczności opracowanych materiałów dydaktycznych 

Przed zajęciami laboratoryjnymi oraz po ich zakończeniu przeprowadzono ten sam test 

wiedzy (załącznik D, str. 118). Następnie przeprowadzono analizę treści, a uzyskane dane 

ilościowe porównano w celu oceny efektywności zastosowanego ćwiczenia laboratoryjnego. 

W pytaniu 1. uczniowie mieli za zadanie podzielić wybrane tlenki wg charakteru chemicznego. 

Średni wynik uczniów w tym pytaniu wzrósł o 9% po przeprowadzonych zajęciach. Należy 

jednak zaznaczyć, że uczniowie wcześniej byli zapoznani z tematem właściwości kwasowo-

zasadowych różnych tlenków w tym ww. tlenków. Pytanie drugie dotyczyło różnych odmian 

polimorficznych tlenku glinu i ich właściwości. W tym wypadku zanotowano, aż 50% wzrost 

poprawnych odpowiedzi na temat charakteru chemicznego tlenku glinu w odmianie γ i α oraz 

37% wzrost poprawnych odpowiedzi w zakresie umiejętności zapisywania równań reakcji 

chemicznych opisujących ww. właściwości.  

3.5. Wnioski 

Opracowane procedury eksperymentalne pozwalają na otrzymywanie tlenku glinu 

w postaci różnych odmian polimorficznych. Uzyskiwane produkty różnią się właściwościami 

kwasowo-zasadowymi, co może być wykazane za pomocą prostych testów chemicznych [34]. 

Opracowane przepisy otrzymywania ww. preparatów z wykorzystaniem suszarki 

laboratoryjne i kuchenki mikrofalowej pozwalają na uzyskiwanie powtarzalnych, 

spodziewanych wyników. Tym samym opracowane procedury mogą być wykorzystane przez 

nauczycieli do otrzymywania pożądanych preparatów, które następnie mogą wykorzystać 

podczas zajęć lekcyjnych. Ponadto przeprowadzone wdrożenie szkolne pozwala stwierdzić, że 

stopień skomplikowania proponowanych procedur umożliwia, aby ww. eksperymenty były 
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wykonywane samodzielnie przez uczniów. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, 

na procedurę otrzymywania tlenku glinu poprzez ogrzewanie wodorotlenku glinu w płomieniu 

panika. Proces ten może prowadzić do uzyskania różnych wyników, w zależności od 

zastosowanej intensywności ogrzewania. Jest to efekt zamierzony, mający szczególne 

znaczenie w przypadku samodzielnej pracy doświadczalnej uczniów. Zmienność wyników 

zmusza uczniów do wnikliwej analizy uzyskiwanych danych i samodzielnego wyciągania 

adekwatnych wniosków. Zwieńczeniem procesu jest przeprowadzenie przemiany fazowej        

γ-Al2O3 w α-Al2O3 pozwalającej na dogłębne zrozumienie poruszanej problematyki. 

Pozytywny wpływ ćwiczenia na wiedzę i umiejętności uczniów potwierdziły wyniki 

przeprowadzonego testu. 

3.6. Podsumowanie 

Doświadczenia od dawna są integralną częścią nauczania chemii. Wiele z nich z łatwością 

może być wykonane przez nauczyciela lub uczniów, co zawsze podkreśla atrakcyjność lekcji. 

Jednakże niektóre z nich trudno jest wykonać w pracowniach szkolnych ze względu 

na wykorzystanie niebezpiecznych i często drogich odczynników oraz ze względu na 

konieczność utylizacji odpadów po reakcji. Czasami również dochodzi do sytuacji, że wyniki 

doświadczenia nie są zgodne z oczekiwaniami. Taka sytuacja pojawia się w przypadku 

badania charakteru amfoterycznego tlenku glinu. Zgodnie z obowiązującą podstawą 

programową nauczania chemii na poziomie szkoły średniej, tlenek ten opisywany jest, jako 

związek o właściwościach amfoterycznych. Jednakże, przeprowadzenie prostego 

doświadczenia sprawdzającego jego charakter kwasowo-zasadowy często nie daje 

oczekiwanych rezultatów. Opracowane procedury postępowania laboratoryjnego pozwalają 

na otrzymywanie amfoterycznej odmiany polimorficznej tlenku glinu, a zaproponowane 

metody badania właściwości kwasowo-zasadowych otrzymywanych preparatów dają 

oczekiwane i powtarzalne wyniki. Przeprowadzone badanie pilotażowe, pomimo niewielkiej 

grupy badawczej, pozwala stwierdzić, że opracowane doświadczenie może być realizowane 

w formie samodzielnej pracy doświadczalnej uczniów na poziomie szkoły średniej. 

Samodzielne praca laboratoryjna silniej angażuje uczniów niż przedstawianie doświadczenia 

w formie pokazu. Otrzymywanie nieamfoterycznej odmiany polimorficznej tlenku glinu 

wykracza poza zakres obowiązujących treści programowych, jednakże zmusza uczniów do 
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dyskusji, analizy niespodziewanych wyników, poszukiwania wiadomości i wyciągania 

wniosków. Opracowane doświadczenie może również stanowić element bardziej obszernego 

eksperymentu dotyczącego badania właściwości chemicznych tlenków trzeciego okresu.  

Opracowane procedury laboratoryjne zostały opublikowane w czasopiśmie Journal 

of Chemical Education, dział - „Laboratory Experiment”: 

K. Orwat, P. Bernard, i A. Migdał-Mikuli, „Obtaining and Investigating Amphoteric Properties 

of Aluminum Oxide in a Hands-On Laboratory Experiment for High School Students”, 

J. Chem. Educ., t. 93, nr 5, s. 906-909, maj 2016. DOI: 10.1021/acs.jchemed.5b00314 
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4. Opracowanie i pilotażowe wdrożenie ćwiczenia dla uczniów szkół 

gimnazjalnych z zakresu elementów Zielonej Chemii w oparciu 

o technologię otrzymywania lakierów powłokowych  

4.1. Wprowadzenie 

Problematyka ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju jest coraz szerzej 

zauważana przez społeczeństwo. Wzrasta zainteresowanie publiczne kwestiami globalnego 

ocieplenia i emisji gazów cieplarnianych. Również uczniowie coraz częściej angażują się 

działalność pro-ekologiczną i chcą zrozumieć, jak ludzkie działania wpływają na stan naszej 

planety [35]. Wiedza i postawy uczniów w tym zakresie powinny być również kształtowane 

podczas lekcji chemii. Jednym z elementów kształcenia pro-ekologicznego może być 

zapoznanie uczniów z definicją i podstawowymi założeniami zielonej chemii. Zielona chemia 

z definicji to projektowanie produktów i procesów chemicznych, które zmniejszają lub 

eliminują wykorzystywanie i wytwarzanie substancji niebezpiecznych. Zielona chemia łączy 

innowacyjną chemię z korzyściami ekonomicznymi i ekologicznymi, włączając aspekty 

inżynierii, biologii, ekonomii i etyki [36]. W 1990 roku zatwierdzono w Stanach 

Zjednoczonych ustawę o ochronie zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego poprzez 

redukcję źródeł zanieczyszczeń [37]. Fakt ten przyczynił się m.in. do powstania 12 Zasad 

Zielonej Chemii opracowanych przez Paula Anastas’a oraz Johna Warner’a [38], [39], które 

można opisać następująco: 

1. Zapobieganie powstawaniu odpadów zamiast ich późniejszego unieszkodliwiania. 

2. Projektowanie syntez tak, by zmaksymalizować udział substratów w produkcie 

końcowym - „ekonomia atomowa”. 

3. Minimalizacja użycia i produkcji substancji niebezpiecznych podczas syntez. 

4. Projektowanie produktów chemicznych zachowujących swoje funkcje, ale o mniejszej 

szkodliwości. 

5. Ograniczenie użycia rozpuszczalników i innych substancji pomocniczych oraz 

zminimalizowanie ich szkodliwości. 
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6. Wydajne wykorzystanie energii w procesach chemicznych i w ramach możliwości, 

przeprowadzanie ich w warunkach otoczenia. 

7. Wykorzystanie surowców pochodzących ze źródeł odnawialnych. 

8. Ograniczenie tworzenia dodatkowych odpadów powstających przy stosowaniu 

m.in. grup ochronnych (derywatyzacja). 

9. Preferowanie reakcji katalitycznych, czyli wykorzystanie jak najbardziej selektywnych 

katalizatorów. 

10. Degradacja, czyli projektowanie produktów w taki sposób, by po okresie ich używania 

rozkładały się na substancje nieszkodliwe. 

11. Kontrolowanie w czasie rzeczywistym procesów, w których mogą powstawać 

szkodliwe substancje. 

12. Zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa, czyli stosowanie substancji 

(w odpowiedniej postaci), które ograniczają ryzyko wystąpienia wypadków. 

Projektowanie produktów i procesów niegroźnych dla środowiska opiera się 

na fundamentalnej definicji zielonej chemii i jej 12 zasadach. Zasady te skupiają się 

na wszystkich aspektach syntezy, takich jak dobór substratów, rozpuszczalników, zużycie 

energii, minimalizacja odpadów [36]. Założenia Zielonej Chemii pokazały, jak podstawowe 

metody naukowe mogą zostać opracowane i stosowane w celu ochrony zdrowia ludzkiego 

i środowiska w sposób ekonomiczny. Znaczne postępy poczyniono w kluczowych obszarach 

badawczych, takich jak alternatywne szlaki syntezy, „ekonomia atomowa” [40], biokataliza, 

rozpuszczalniki zielonej chemii [41]–[43], biosorpcja [44], [45], projektowanie 

bezpieczniejszych substancji chemicznych [46], energia i gospodarka odpadami.  

Zielona chemia pozwala połączyć treści nauczane w szkole, z życiem codziennym 

i środowiskiem naturalnym wolnym od zanieczyszczeń, dziury ozonowej i globalnego 

ocieplenia [47], jednak jej definicja i założenia dopiero zaczynają być wprowadzone do 

programów nauczania na całym świecie. Uczniowie na każdym etapie edukacyjnym mogą 

zostać wprowadzeni w filozofię i praktykę zielonej chemii [48]. Wraz z wprowadzeniem jej 

idei i przykładów zastosowań w programy nauczania, u uczniów pojawia się świadomość 

niedoskonałości obecnych procesów przemysłowych, w połączeniu z motywacją do 

opracowania rozwiązań opartych na zielonej chemii [47]. Efektywna integracja zielonej chemii 
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z procesem dydaktycznym i badawczym wymaga odpowiednich narzędzi, szkoleń 

i materiałów. Rozwijanie i wykorzystywanie praktycznych eksperymentów laboratoryjnych 

może stać się ważnym elementem zilustrowania zasad i celów zielonej chemii [48]. Podczas 

praktyki laboratoryjnej łatwo mogą zostać wprowadzone takie tematy, jak rozpoznawanie 

niebezpiecznych substancji czy toksykologia chemiczna. Dostępne są już kursy i proste 

doświadczenia z zakresu zielonej chemii na różnych poziomach edukacyjnych, jak np.: „Green 

chemistry in the organic teaching laboratory: an environmentally benign synthesis of adipic 

acid” [49]; „Green chemistry courses - Research in biocatalysts, alternative solvents, 

photocatalytic reactions” [50]; ”Preparation of gold nanoparticles using tea: a green 

chemistry experiment” [51]. Nadal jednak istnieje duże zapotrzebowanie na różnorodne 

materiały dydaktyczne, pozwalające wprowadzić elementy zielonej chemii w różnym 

kontekście i na różnych etapach edukacji. Anastas i Kirchhoff [48] podają kilka ważnych 

kroków, które należy podjąć w celu wdrożenia zielonej chemii do podstawy programowej. 

Według autorów uczeń powinien znać podstawowe pojęcia toksykologiczne, rozpoznawać 

i oceniać toksyczność substancji chemicznych oraz zwrócić większą uwagę na „ekonomię 

atomową”, a nie na wydajność reakcji. Wszystko to jest możliwe dzięki wykorzystaniu m.in. 

praktycznych eksperymentów laboratoryjnych. 

4.2. Zielona chemia i jej zastosowanie w przemyśle 

Jedną z branż przemysłowych, w której zielona chemia znajduje zastosowanie, jest 

przemysł lakierniczy. Mianem lakieru określa się materiały powłokotwórcze nanoszone 

na powierzchnię przedmiotów w postaci warstwy, która w odpowiednich warunkach tworzy 

stałą, związaną z podłożem powłokę o określonych właściwościach mechanicznych, 

ochronnych i dekoracyjnych [52]. Wprowadzenie nowych regulacji prawnych dotyczących 

Lotnych Związków Organicznych, LZO (ang. Volatile Organic Compounds, VOCs) 

spowodowało znaczne zmiany na rynku powłok lakierniczych, głównie w zakresie produkcji 

tradycyjnych lakierów rozpuszczalnikowych. Wprowadzono nowe technologie, które 

uznawane są za przyjazne dla środowiska, bazujące na zaawansowanych i niskoemisyjnych 

roztworach do powlekania.  

Technologia utwardzania powłok przy użyciu promieniowania UV jest doskonałym 

przykładem wdrożenia teorii zielonej chemii w praktykę laboratoryjną. Lakiery UV, 
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w przeciwieństwie do klasycznych lakierów rozpuszczalnikowych, nie zawierają związków 

lotnych, które odparowują do atmosfery [53]. Dodatkową zaletą powłok UV jest szybkość 

utwardzania. Tam, gdzie suszenie tradycyjnych powłok może trwać od kilku minut do kilku 

godzin w wysokiej temperaturze, powłoki UV utwardzają się w ciągu kilku sekund 

w temperaturze pokojowej. Technologia ta ma wiele do zaoferowania, zarówno po stronie 

ekonomicznej (szybsze suszenie, zwiększona szybkość linii, krótszy czas obróbki), jak 

również właściwości powłok (wysoka odporność chemiczna, odporność na ścieranie i wysoki 

połysk) [54].  

4.3. Klasyczne lakiery rozpuszczalnikowe 

Od wielu lat znane są klasyczne lakiery rozpuszczalnikowe na bazie rozpuszczalników 

organicznych [55]. Lakiery tego typu składają się z dwóch głównych części: lotnej i nielotnej. 

Podstawowym składnikiem części nielotnej lakieru są związki makrocząsteczkowe [56], 

do których zaliczamy m.in. naturalny polimer celulozę. W lakierach tego typu 

wykorzystywany jest produkt estryfikacji celulozy z kwasem azotowym(V), który potocznie 

nazywamy nitrocelulozą [57]. Ze względu na fakt, że warstwa nitrocelulozy sama w sobie nie 

wytwarza często pożądanej powłoki ochronnej lub ozdobnej stosuje różne dodatki tj. 

plastyfikatory, żywice i barwniki. 

Żywice (gumy) zapewniają pożądaną konsystencję lakieru oraz twardość i połysk 

uzyskiwanej powłoki lakierniczej. Zazwyczaj stosuje się surowce pochodzenia naturalnego, tj. 

damar, kauri i szelak [58]. Naturalna żywicę można zastąpić produktem syntetycznym, tzw. 

gumą estrową, czyli produktem estryfikacji kwasów organicznych i glicerolu [56], [57], [59].  

Często lakiery bazujące na nitrocelulozie i żywicy nie posiadają wystarczających 

właściwości plastycznych. Dodatek niektórych gum prowadzi do otrzymania lakierów 

tworzących powierzchnie plastyczne, a nawet miękkie, jednakże zwiększenie zawartości 

żywicy w lakierze, zwiększa również jego twardość, a co za tym idzie i kruchość. W celu 

uzyskania powłoki elastycznej stosuje się plastyfikatory. Plastyfikator powinien być mieszalny 

z nitrocelulozą oraz z rozpuszczalnikiem, nielotny, neutralny, stabilny chemicznie, a co 

najważniejsze nadawać plastyczność lakieru bez zmniejszania jego wytrzymałości [58]. Jako 
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plastyfikatory do produkcji lakierów nitrocelulozowych stosuje się estry kwasu ftalowego lub 

związki fosforoorganiczne [57], [59], [60].  

Część lotną lakieru nitrocelulozowego stanowi mieszanina rozpuszczalników. Ten lotny 

składnik lakieru musi być dobrym rozpuszczalnikiem dla azotanu(V) celulozy [56], [61], być 

praktycznie bezbarwny, aby nie zakłócać koloru lakierów oraz nie powodować korozji metalu 

lub uszkodzenia powierzchni drewna. Dodatkowo rozpuszczalniki dobiera się do oczekiwanej 

szybkość schnięcia [57] oraz zapachu (szkodliwości oparów). Do typowych rozpuszczalników 

stosowanych w produkcji lakierów nitrocelulozowych zalicza się m. in.: etanian etylu, 

pentanol, ksylen, cykloheksanol.  

Skład, proces przygotowania lakieru i jego właściwości są zależne od jego przeznaczenia. 

Dla przykładu, lakier samochodowy musi być twardy, ale nie kruchy, wytrzymały, posiadać 

dobrą przyczepność i wysoki połysk nawet przy wycieraniu. Charakter rozpuszczalnika nie ma 

w tym przypadku większego znaczenia. Dla porównania lakiery do stosowania 

indywidualnego, np. w gospodarstwie domowym, powinny mieć odpowiedni połysk 

i twardość, ale nie muszą wykazywać tak dużej trwałości jak lakier samochodowy. 

W przypadku takiego lakieru rodzaj rozpuszczalnika ma za to duże znaczenie ze względu na 

jego zapach i toksyczność. Niestety lakier idealny nie istnieje, a zatem nie może mieć 

wszystkich pożądanych właściwości. Główne parametry lakieru można dostosowywać, 

dobierając stosunek składników nitroceluloza-żywica-plastyfikator. Wzrost zawartości 

nitrocelulozy poprawia wytrzymałość warstwy lakieru, lecz zmniejsza połysk; wzrost ilości 

żywicy sprawia, że lakier jest twardy, ale staje się bardziej kruchy; większy udział 

plastyfikatora poprawia elastyczność, lecz osłabia twardości. Parametry te w pewnym stopniu 

wykluczają się nawzajem, a zatem nie jest możliwe wytworzenie lakieru, który posiada 

maksimum wszystkich pożądanych właściwości [57]. Mechanizm utwardzania powłoki 

lakieru polega na odparowaniu części lotnej, czyli ok. 65-80% masy lakieru. Zarówno część 

lotna, jak i nielotna lakieru nitrocelulozowego należą do substancji szkodliwych dla zdrowia, 

jak również są łatwopalne.  
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4.4. Lakiery utwardzane promieniowaniem UV 

Rozwój w zakresie utwardzania z wykorzystaniem promieniowania, ukierunkowało 

branżę lakierniczą na zastosowanie technologii, które nie bazują na rozpuszczalnikach. Termin 

utwardzanie promieniowaniem UV stosuje się do opisu przekształcenia cieczy w ciało stałe 

lub do zmiany właściwości fizycznych cieczy za pomocą promieniowania UV [62], [63]. 

Ze względu na 100% zawartości części stałej, a co za tym idzie całkowity brak emisji 

związków lotnych do atmosfery, lakiery UV są znakomitą alternatywą dla lakierów 

rozpuszczalnikowych (klasycznych) [53]. Najprostszy rodzaj mieszanki utwardzanej 

promieniami UV zawiera związki ulegające polimeryzacji, do których zaliczamy oligomery, 

monomery oraz substancję, która inicjuje proces polimeryzacji, czyli fotoinicjator. Najprostszy 

skład mieszaniny takiego lakieru zawiera 30-50% oligomerów,  40-60% monomerów oraz           

1-15% fotoinicjatora. 

Oligomery, zwane również żywicami, to substancje o stosunkowo dużej masie 

cząsteczkowej, które zawierają grupy funkcyjne odpowiedzialne za proces polimeryzacji 

(rysunek 4.1). Istnieje kilka rodzajów oligomerów o różnej strukturze szkieletowej, które 

wykorzystywane są do produkcji lakierów, jednakże najważniejszą ich grupę stanowią 

akrylany: poliuretanowe, epoksydowe i poliestrowe [64]. To właśnie grupy akrylanowe 

widoczne na poniższym rysunku biorą udział w reakcji polimeryzacji.  
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R - długi łańcuch alkoholu polihydroksylowego 

[-O-CO-NH-] - ugrupowanie uretanowe 

Rysunek 4.1. Wzór ogólny żywicy poliuretanowej [62]. 

Oligomery cechuje zwykle wysoka lepkość, a zatem są trudne do nanoszenia na materiały. 

Z tego powodu do mieszaniny lakieru dodaje się monomery. Monomery to związki należące 

do grupy jedno/wielofunkcyjnych estrów akrylanowych, które zawierają również grupy zdolne 

do polimeryzacji i służą do zmniejszenia lepkości lakieru. Stosowane są również do 

kontrolowania reaktywności układu i gęstości sieciowania [62]. Poniżej przedstawiono wzór 
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przykładowego monomeru, który jest związkiem trzyfunkcyjnym ze względu na obecność 

trzech polimeryzowalnych grup akrylowych w cząsteczce (rysunek 4.2).  
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Rysunek 4.2. Wzór półstrukturalny przykładowego monomeru - trimethylolpropane triacrylate (TMPTA). 

Fotoinicjator jest związkiem, który pod wpływem promieniowania UV lub światła 

widzialnego ulega rozpadowi z wytworzeniem centrów aktywnych, czyli rodników, które 

inicjują reakcje polimeryzacji. Jako fotoinicjatory stosuje się benzoinę, etery benzoiny 

i benzofenon. Wyróżnia się dwa typy fotoinicjatorów: cienkowarstwowe fotoinicjatory typu I, 

które ulegają bezpośrednio rozszczepieniu, tworząc wolne rodniki oraz fotoinicjatory typu II, 

ulegające reakcji dwumolekularnej, gdy wzbudzony stan fotoinicjatora oddziałuje z drugą 

cząsteczką (koinicjatorem), w celu wytworzenia wolnych rodników. Poniżej przedstawiono 

przykładowe dwa wzory półstrukturalne fotoinicjatorów wykorzystywanych w przemyśle 

wraz z ich formą rodnikową. 

a)

O
OH C

O

+ C

OH

h

 

b)

O

C

O
-

h

 

Rysunek 4.3. Wzory półstrukturalne przykładowych fotoinicjatorów  a) (1-hydroksycykloheksylo)fenylometanonu  

i  b) benzofenonu  oraz ich formy rodnikowe. 
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W kolejnym etapie wolne rodniki reagują z grupami akrylanowymi obecnymi 

w monomerze i oligomerze, tworząc usieciowaną strukturę. Dodatkowo proces utwardzania 

lakieru powinien być prowadzony w atmosferze azotu. Obecny w powietrzu tlen hamuje 

na powierzchni lakieru proces polimeryzacji w wyniku wygaszania wzbudzonego stanu 

fotoinicjatora. W wyniku tej reakcji tlen przyjmuje formę trypletową i reaguje z wolnymi 

rodnikami monomeru i oligomeru [65]. Reakcja ta spowalnia proces polimeryzacji, a powstałe 

łańcuchy maja mniejszą masę cząsteczkową. Fizycznie proces ten prowadzi do powstawania 

lepkiego, nieprzereagowanego filmu na powierzchni lakieru.  

Utwardzanie lakieru typu UV prowadzone jest pod lampami emitującymi światło 

w zakresie ultrafioletu. W procesie technologicznym wykorzystywane są tradycyjne lampy 

rtęciowe, jednakże ze względu na szybki rozwój technologii LED (ang. Light-Emitting Diode) 

tradycyjne lampy zastępowane są diodami LED. Technologia ta proponuje nowe możliwości, 

dzięki zwiększonej elastyczności (aplikacja 3D), niskiej temperaturze (odpowiedniej dla 

substancji wrażliwych na ciepło) i mniejszych nakładów energii.  

4.5. Cel i problem badawczy 

Celem pracy było opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego pozwalającego na porównanie 

składów, procesów otrzymywania oraz właściwości lakieru światłoutwardzalnego oraz 

klasycznego lakieru rozpuszczalnikowego. Ćwiczenie to miało umożliwić wdrożenie 

elementów zielonej chemii podczas zajęć szkolnych. Przeprowadzone badania dotyczyły 

adaptacji procesów technologicznych do warunków szkolnych laboratoriów chemicznych 

(procesy stosowane przez firmę PPG Polifarb Cieszyn), oceny wiedzy uczniów na temat 

zielonej chemii, oceny przydatności i skuteczności opracowanego ćwiczenia oraz jego wpływu 

na wiedzę uczniów. Dodatkowym, pobocznym problemem badawczym, była ocena wiedzy 

nauczycieli na temat zielonej chemii. 

4.6. Opracowane ćwiczenie laboratoryjne 

4.6.1. Otrzymywanie klasycznego lakieru rozpuszczalnikowego 

Do przygotowania lakieru celulozowego niezbędny jest azotan(V) celulozy. Synteza tego 

materiału nie stanowi problemu w laboratorium szkolnym [62], jednak ze względu na fakt, że 

substancja ta jest niebezpieczna - stanowi miotający materiał wybuchowy - można ją zastąpić 
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octanem celulozy [66] lub najprościej piłeczkami do tenisa stołowego, które w dużej mierze 

wykonane są z tych materiałów [67]. Instrukcję przygotowania azotanu(V) celulozy 

w laboratorium szkolnym [68] zamieszczono w załączniku H, str. 126. 

Dla celów niniejszego ćwiczenia uczniowie mogą przygotować niewielką ilość lakieru 

o możliwie najprostszym składzie. W tym celu należy rozpuścić ~5 g nitrocelulozy (lub 

rozdrobnionych piłeczek do tenisa stołowego) w 45 g propanonu. W przypadku wykorzystania 

czystej nitrocelulozy lakier jest bezbarwny, jednak po wyschnięciu tworzy powłokę o lekko 

białej barwie, natomiast w przypadku piłeczek do tenisa stołowego, kolor lakieru oraz powłoki 

jest bardziej intensywny i odpowiadała kolorowi piłeczek. Zastosowanie propanonu, jako 

rozpuszczalnika związane jest z jego dużą szybkością parowania, a tym samym schnięcia 

lakieru. Składniki należy mieszać, do całkowitego rozpuszczenia substancji (~20 minut), 

przy czym należy unikać energicznego mieszania, aby nie spienić lakieru. Sugeruje się 

również zastosowanie wysokiego naczynia, aby zapobiec rozpryskiwaniu się cieczy. Naczynie 

należy przykryć, aby zminimalizować odparowywanie rozpuszczalnika, a chwilę przed 

zakończeniem mieszania uzupełnić jego ubytek. Gotowy lakier należy przechowywać 

w szczelnie zamkniętym pojemniku. Szczegółowa instrukcja dla uczniów otrzymywania 

lakieru klasycznego znajduje się w załączniku I, str. 126. 

4.6.2. Otrzymywanie lakieru światłoutwardzalnego 

W celu przygotowania prostego lakieru światłoutwardzalnego należy zmieszać składniki 

z trzech grup: oligomer, monomer i fotoinicjator. Niestety nie każda mieszanka prekursorów 

prowadzi do otrzymania lakieru, który można w łatwo otrzymać w laboratorium szkolnym. 

Na drodze eksperymentalnej dobrano składniki, które wymieszane w atmosferze powietrza, 

dają produkt o pożądanych właściwościach. W tabeli 4.1 podano nazwy zastosowanych 

substancji, ich nazwy przemysłowe oraz sugerowany skład procentowy mieszaniny. 
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Tabela 4.1. Skład lakieru UV. 

Składnik 

Zawartość 

procentowa 

w mieszaninie 

Substancja  
Nazwa przemysłowa 

substancji (BASF) 

Oligomer  45% urethane acrylates Laromer 9033 

Monomer   50% trimethylolpropane triacrylate Laromer TMPTA 

Fotoinicjator   5% 
mieszanina 1-hydroxycyclohexyl phenyl 

ketone i benzophenone, stosunek 1:1 
Irgacure 500 

Również w tym przypadku uczniowie mogą otrzymać niewielkie próbki – 50 g lakieru. 

Składniki odważone w podanych proporcjach należy umieścić w wysokim naczyniu i mieszać 

przez ok. 20 minut. Ze względu na dużą lepkość niezbędne jest zastosowanie mieszadła 

mechanicznego. Aby uniknąć spienienia lakieru sugeruje się obroty w zakresie 250-350 rmp. 

W celu otrzymania lakieru barwy białej do mieszaniny należy dodatkowo wprowadzić 

3 g TiO2. Gotowy lakier przechowywać w zamkniętym, szczelnym pojemniku wykonanym 

z ciemnego materiału. Nie wystawiać pojemnika na działanie promieni słonecznych. 

Szczegółowa instrukcja dla uczniów otrzymywania lakieru UV znajduje się 

w załączniku J,  str. 127. 

4.6.3. Lakierowanie  

Otrzymane lakiery mogą być nanoszone za pomocą zwykłego pędzla lub 

z wykorzystaniem przeznaczonych do tego celu aplikatorów (Leneta Wire-Cators [69]), 

pozwalających na tworzenie warstw o wybranej grubości. Pierwsze malowanie powinno być 

wykonane na kartach specjalnie przeznaczonych do tego celu - kartach Leneta [70], a następnie 

uczniowie mogą przystąpić do malowania różnych powierzchni: szkła, plastiku, drewna, 

tektury. Powierzchnie malowane lakierem rozpuszczalnikowym należy suszyć w suszarce 

laboratoryjnej o temp. 50oC przez około 10 minut. Lakiery UV należy umieścić w świetle UV 

na czas ok. 2 minut. Jako źródło światła można wykorzystać lampy laboratoryjne np. lampa 

rtęciowa lub lampy wykorzystywane do utwardzania lakierów do paznokci (lampy LED, moc 

> 20W).  
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4.6.4. Badanie właściwości uzyskanych powłok lakierniczych 

Określenie właściwości mechanicznych i fizycznych otrzymanych warstw lakierów 

można oprzeć na kilku podstawowych testach [62], [71]. Badania te nie wymagają 

wykorzystania specjalistycznego sprzętu i mogą zostać wykonane przez każdego ucznia. 

Test “kciuka” to prosty test, w którym sprawdza się stopień utwardzenia lakieru. Test ten 

polega na dociśnięciu powierzchni lakieru kciukiem i jej zrotowaniu. Jeżeli lakier klei się 

do palca, ulega deformacji lub po porostu odrywa się od podłoża oznacza to, że nie został 

w pełni utwardzony. 

Test KMnO4, z wykorzystaniem 1% roztworu manganianu(VII) potasu, również określa 

stopień utwardzenia lakieru. Kroplę roztworu należy umieścić na powierzchni lakierowanej 

przez określony czas, następnie zmyć i określić poziom zabawienia lakieru. Pojawienie się 

brązowej plamy (wytrąconego MnO2) świadczy o tym, że nie cały lakier został utwardzony. 

Test twardości prowadzi się przez porównanie twardości powierzchni lakieru do twardości 

ołówków. W tym celu ołówek należy umieścić prostopadle do powierzchni lakieru i docisnąć. 

Jeżeli grafit ulega złamaniu, oznacza to, że lakier wykazuje wyższą twardość, jeżeli zaś to 

lakier pęka, jego twardość odpowiada twardości ołówka. Badanie należy rozpocząć od ołówka 

najmiększego - 9B.  

Test przyczepność i elastyczności, czyli zdolności przylegania ciała stałego do powierzchni 

innego ciała, można wykonać na elastycznych powierzchniach pokrytych lakierem.  

Pomalowany materiał należy wygiąć i sprawdzić czy powierzchnia lakierowania nie została 

naruszona.  

Test kruchości, łamliwość lakieru to kolejna właściwość fizyczna, polegająca na pękaniu pod 

wpływem działania siły zewnętrznej. Test ten przeprowadza się podobnie jak test 

przyczepności, jednak w tym wypadku materiał pokryty lakierem należy zagiąć o 180o. 

Następnie ocenić ilości załamań i pęknięć lakieru na krawędzi zgniecenia.  

Wyznaczanie ubytku masy lakieru. W tym celu na początku należy wyznaczyć masę 

czystego podłoża (m0) - najlepiej wykorzystać kartę Leneta. Następnie nanieść warstwę lakieru 

i ponownie zważyć (m1). Tę czynność powinno się wykonać bardzo szybko ze względu na 
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lotne właściwości rozpuszczalników. Po wysuszeniu lakieru należy jeszcze raz zważyć 

podłoże z lakierem (m2). W celu obliczenia, jaki procent masy lakieru nie uległ utwardzeniu 

można wykorzystać wzór: 

𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑜𝑤𝑦 𝑢𝑏𝑦𝑡𝑒𝑘 𝑚𝑎𝑠𝑦 =
𝑚1 −𝑚2

𝑚1 −𝑚0
 ∙ 100% 

4.6.5. Proponowany przebieg zajęć 

Celem opracowanego ćwiczenia jest wprowadzenie zasad zielonej chemii w kontekście 

technologii produkcji i stosowania lakierów. Zadaniem uczniów jest otrzymanie dwóch typów 

lakierów: klasycznego rozpuszczalnikowego i lakieru światłoutwardzalnego oraz porównanie 

otrzymanych lakierów pod względem składu, procesu otrzymywania i właściwości. Ćwiczenie 

jest dostosowane do III i IV poziomu edukacyjnego i bazuje na metodzie nauczania 

przez odkrywanie (ang. inquiry). Eksperyment stanowi uproszczenie rzeczywistych procesów 

technologicznych w takim stopniu, aby mogły być zastosowane w laboratoriom szkolnym, 

a właściwości lakieru były dobrze mierzalne i bezpośrednio zależne od składu lakierów.  

Na poziomie gimnazjum sugeruje się realizację ćwiczenia w formie dociekania 

ukierunkowanego (ang. guided inquiry). W tym podejściu nauczyciel zadaje uczniom problem 

do rozwiązania, ale metodę jego rozwiązania pozostawia do wyboru uczniom [72]. Uczniowie 

otrzymują wskazówki przed częścią praktyczną, a w jej trakcie nauczyciel jedynie kieruje ich 

pracą poprzez zadawanie pytań. Ćwiczenie może być zrealizowane podczas dwóch spotkań, 

135 min (3 lekcje) każde. Bilans czasowy poszczególnych etapów realizacji przedstawiono 

w tabeli 4.2. 

Pierwsze zajęcia należy rozpocząć od pogadanki na temat lakierów. Nauczyciel powinien 

odwołać się do wiedzy potocznej uczniów, może nawiązać do lakierów samochodowych, 

lakierowania podłóg czy lakierów do paznokci. Na tym etapie powinny zostać wymienione 

różne typy lakierów, m.in. klasyczne i lakier światłoutwardzalny UV. Nauczyciel dzieli klasę 

na grupy po 3-4 uczniów. Następnie formułuje problem badawczy: „Który lakier (UV czy 

klasyczny) jest lepszy”. Pytanie to ma niejednoznaczny i otwarty charakter. Uczniowie 

w trakcie realizacji ćwiczenia muszą uzgodnić jak rozumieją termin „lepszy”, jakie cechy 

mogą być porównywane oraz jak przeprowadzić porównanie. Część laboratoryjna zaczyna się 
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od syntezy lakierów. Uczniowie otrzymują przepisy otrzymywania dwóch lakierów: 

klasycznego i UV. Tę fazę ćwiczenia można uznać za tzw. pre-inquiry, a jej celem jest 

zapoznanie uczniów ze składem i procedurą otrzymywania lakierów oraz właściwościami 

fizycznymi i chemicznymi składników lakieru. Nauczyciel powinien zadbać, aby lakiery 

otrzymywane przez różne grupy różniły się między sobą. Przykładowo lakier klasyczny może 

być otrzymywany na bazie piłeczek do tenisa stołowego oraz z czystej nitrocelulozy oraz bez 

lub z dodatkiem plastyfikatora; a lakier UV w wersji bezbarwnej oraz białej (z dodatkiem 

TiO2).  

Po otrzymaniu lakierów uczniowie przechodzą do drugiej fazy realizacji ćwiczenia – 

inquiry. W zależności od umiejętności uczniów i celów realizowanych przez nauczyciela część 

ta może przyjąć formę bardziej lub mniej otwartego dociekania. Można przedstawić uczniom 

jedynie ogólny problemem badawczy i pozwolić im na sformułowanie własnych 

szczegółowych pytań badawczych oraz opracować sposób postępowania badawczego. 

W takim wypadku uczniowie sami dobierają materiały, które będą malować wcześniej 

otrzymanymi lakierami, sami wybierają porównywane parametry, opracowują sposób ich 

porównania oraz zapisu i analizy uzyskanych danych. Alternatywnie można uczniom narzucić 

materiały do badania (załącznik F, str. 124), zasugerować rodzaj oraz przebieg testów 

pozwalających na określenie właściwości lakierów i udostępnić gotową kartę pracy: załącznik 

G, str. 125), w której zapisują dane. Załączone materiały można wykorzystywać w dowolnej 

konfiguracji, w zależności od dobranych celów i kształconych umiejętności. Po 

zsyntetyzowaniu lakierów uczniowie przeprowadzają próbne malowanie wybranych 

materiałów, dzięki czemu są w stanie opracować szczegółowe procedury badawcze, które będą 

realizować podczas drugiego spotkania. Na tym etapie kończą się pierwsze zajęcia, a jako 

zadanie domowe uczniowie mogą znaleźć informację, w jaki sposób zachodzi proces schnięcia 

lakierów klasycznych i UV oraz definicję i 12 zasad zielonej chemii. 

Podczas drugich zajęć uczniowie przygotowują próbki do badania i przeprowadzają 

badanie porównawcze otrzymanych lakierów. Na podstawie uzyskanych wyników formułują 

wnioski i odpowiadają na zadane przez nauczyciela ogólne pytanie badawcze. Ponieważ cechy 

lakieru pożądane dla powierzchni sztywnych tj. szkło czy drewno są inne niż dla plastiku lub 

tektury, a dodatkowo różne grupy otrzymują nieco inne lakiery, uzyskane wyniki różnią się 

między grupami. Z tego powodu nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na zadane przez 
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nauczyciela pytanie. Nauczyciel powinien sterować dyskusją między grupami i zachęcać 

uczniów do formułowania argumentów spójnych z uzyskanymi wynikami. Po wypracowaniu 

konsensusu, nauczyciel zadaje uczniom kolejne pytanie: Który z uzyskanych lakierów jest 

„zielony”?. Aby odpowiedzieć na to pytanie, uczniowie muszą przeanalizować skład, proces 

otrzymywania, schnięcia i właściwości uzyskanych lakierów. Uczniowie korzystają z wiedzy 

na temat zielonej chemii zdobytej w ramach zadanej pracy domowej.  

Tabela 4.2.Bilans czasowy realizacji ćwiczenia. 

Etap realizacji 
Przybliżony 

czas realizacji 

Czas realizacji 

blokami 

 Pre-test 20 min 20 min 

Z
aj

ęc
ia

 I
 Pogadanka wprowadzająca 20 min 

135 min 
Otrzymywanie lakierów 60 min 

Testy lakierowania 30 min 

Opracowywanie planu postępowania badawczego  25 min 

Z
ad

an
ie

 d
o
m

o
w

e 

1. Odszukaj definicję i 12 zasad zielonej chemii. 

2. Opisz mechanizm schnięcia lakieru klasycznego oraz lakieru 

światłoutwardzalnego. 

3. Podaj argumenty za i przeciw stosowaniu lakieru klasycznego oraz lakieru 

światłoutwardzalnego (przynajmniej po dwa przykłady).  

4. Podaj jeden przykład wykorzystania zielonej chemii w przemyśle. 

Z
aj

ęc
ia

 I
I 

Lakierowanie wybranych powierzchni 30 min 

135 min 

Badanie właściwości lakierów 60 min 

Analiza wyników i formułowanie wniosków 15 min 

Dyskusja na temat „Który lakier jest lepszy” 20 min 

Dyskusja na temat „Który lakier jest zielony” 10 min 

 Post-test 20 min 20 min 

4.7. Metodologia badania 

W celu wyznaczenia poziomu wiedzy uczniów na temat lakierów i zielonej chemii, jak 

również wpływu zaproponowanego ćwiczenia zastosowano model analizy danych tekstowych 

[73], w tym celu wykorzystano narzędzie, jakim jest test. Zastosowanie zaproponowanej 

metody, wymagało wykonania dwukrotnego pomiaru poziomu wiedzy uczniów przed i po 

zajęciach laboratoryjnych (pre-test i post-test) (tabela 4.2). Test składał się z dwóch części. 

Część pierwsza testu zawierała pytania otwarte. Pytanie numer jeden dotyczyło mechanizmu 
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schnięcia lakieru, a zadaniem ucznia było krótko opisać, w jaki sposób utwardzają się powłoki 

lakieru UV i lakieru klasycznego. Drugie pytanie dotyczyło właściwości i zastosowania 

lakierów, natomiast w pytaniu numer trzy uczniowie wyrażali swoją opinię na temat poziomu 

trudności otrzymywania lakierów UV i klasycznego. Druga część testu zawierała pytania 

zamknięte (od 4 do 17), które poświęcone były zagadnieniom zielonej chemii. Tę część testu 

zaczerpnięto z materiałów ACS Green Chemistry Institute [74]. Wzór testu, który został 

wykorzystany w badaniu, znajduje się w załączniku E, str. 120.  

W badaniu podjęto również próbę oceny wiedzy nauczycieli. W tym celu, w tej grupie 

badawczej, przeprowadzono ten sam test, który wykorzystano w badaniu z uczniami. W tym 

przypadku pomiar był jednorazowy.  

4.7.1. Grupa badawcza 

Badanie zostało przeprowadzone wśród 48 uczniów. Połowa grupy badawczej 

uczęszczała do gimnazjum, druga połowa do liceum. Badanie zostało przeprowadzone 

w ramach zajęć dodatkowych z przedmiotu chemia. Uczniowie we wszystkich grupach nie 

posiadali doświadczenia w samodzielnym dociekaniu wiedzy. Z tego powodu zastosowano 

mocno ukierunkowane dociekanie naukowe [75] w przypadku wszystkich grup. Uczniowie 

korzystali z przepisów i kart pracy (załącznik F, str. 124 i G, str.125). W każdym przypadku 

uczniowie pracowali w grupach 3-osobowych i mieli dowolność w wyborze składu grupy. 

Uczniowie i ich opiekunowie prawni wyrazili dobrowolną chęć uczestnictwa w badaniu, jak 

również zgodę na wykorzystanie materiałów opracowanych przez uczniów podczas zajęć.  

W celu odpowiedzi na poboczny problem badawczy, w badaniu wzięli udział również 

nauczyciele. Badanie zostało przeprowadzone w ramach warsztatów dla nauczycieli, które 

miały miejsce podczas XVII Szkoły Problemów Dydaktyki Chemii „Warto wiedzieć więcej” 

w dniach 15-17 czerwca 2017 r. w Dobieszkowie k. Łodzi. W badaniu wzięło udział 

dwudziestu czterech nauczycieli (n = 24), którzy nauczali na różnych poziomach edukacyjnych 

i pochodzi z całej Polski. 
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4.7.2. Metody analizy danych 

W celu odpowiedzi na postawione pytania badawcze podjęto analizę uzyskanych 

wyników przez uczniów i nauczycieli. Analizę danych testowych podzielono na dwie części 

zgodnie z podziałem testu - na pytania otwarte i zamknięte. Pytania otwarte zostały poddane 

analizie jakościowej, a następnie ilościowej. W celu przeprowadzenia analizy jakościowej 

zastosowano kodowanie, jako proces organizowania i sortowania danych. Na tej podstawie 

stworzono listę kodów, które obejmowały zidentyfikowane, charakterystyczne cechy 

odpowiedzi. Następnie odpowiedzi uczniów zostały zakodowane w arkuszu kalkulacyjnym 

Excel za pomocą systemu kodowania 0/1 (1 - wskazuje obecność danej odpowiedzi i 0 - brak 

odpowiedzi). W kolejnym etapie zakodowane dane jakościowe, poddano analizie ilościowej – 

obliczono częstotliwość odpowiedzi. Taką samą analizę danych zastosowano dla post- i pre-

testu. 

Dane, uzyskane z pre- i post-testu uczniów, jak również dane uzyskane z pre-testu 

nauczycieli na temat zielonej chemii (pytania zamknięte), zostały poddane analizie 

statystycznej. W pierwszym etapie dokonano analizy wyników uzyskanych przez dwie grupy 

uczniów: na poziomie gimnazjum i  na poziomie liceum. Analiza polegała na porównaniu 

wyników uzyskanych w post-teście z wynikami, jakie uczniowie uzyskali przed 

przystąpieniem do ćwiczenia laboratoryjnego (pre-test). Celem tej analizy było określenie 

wpływu zastosowanego ćwiczenia laboratoryjnego na poziom wiedzy uczniów na temat 

zielonej chemii. Do analizy wykorzystano test T dla prób zależnych. Analiza ta była 

poprzedzona badaniem warunków koniecznych jej zastosowania. Ustalono, czy badane próbki 

charakteryzują się rozkładem normalnym (w tym celu zastosowano test Shapiro-Wilka [76]) 

i czy wariancje w badanych grupach są homogeniczne - test Levene [77]. 

W drugim etapie analizy statystycznej porównano wyniki uzyskane przez trzy niezależne 

grupy: uczniowie na poziomie gimnazjum i liceum oraz grupa nauczycieli. Celem tej 

analizy była ocena, czy wiedza na temat zielonej chemii u uczniów i nauczycieli różniła 

się statystycznie. W tej analizie porównano wyniki uzyskane w pre-teście. Do tego celu 

wykorzystano test Kruskala-Wallisa. Analizę poprzedzono również testem na 

homogeniczność i normalność rozkładu wyników, jak wyżej. 
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We wszystkich analizach przyjęto poziom istotności statystycznej α równy 0,05. Analizę 

statystyczną przeprowadzono za pomocą pakietu oprogramowania "Statistica", wersja 12. 

4.8. Wyniki  

4.8.1. Opis przebiegu przeprowadzonych zajęć laboratoryjnych 

Wszystkie grupy uczniów biorące udział w badaniu przygotowały w pełni funkcjonalne 

lakiery (np. rysunek 4.4). Uczniowie przeprowadzili testy lakierów na trzech wybranych 

powierzchniach z puli: karty Leneta, szkło, plastik, drewno oraz tektura, przy czym kształt 

i forma podłoża były dowolnie wybierane przez grupy; przykładowo tektura była jadno- 

i wielowarstwowa, a plastik w postaci arkuszy i kubeczków plastikowych. Do malowania 

we wszystkich przypadkach uczniowie wykorzystywali pędzle malarskie. 

 

 

 

a. Karty Leneta pomalowane lakierem UV barwy białej 

przy wykorzystaniu pędzla. 

b. Powierzchnia szklana pomalowana lakierem 

klasycznym rozpuszczalnikowym (górna warstwa) 

i lakierem UV (dolna warstwa). 

Rysunek 4.4. Wyniki malowania wybranych powierzchni. 
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Uczniowie mieli za zadanie odpowiedzieć na pytanie „Który lakier jest lepszy?”. 

Wszystkie grupy postanowiły zbadać uzyskane powierzchnie pod kątem wielu właściwości 

i odpowiedzieć na pytania na podstawie porównania wielu cech. Uczniowie rozpoczynali 

od decyzji, jakie powierzchnie mogą być badane, pod jakim kątem oraz w jakiej kolejności 

należy wykonać testy. Na podstawie uzyskanych wyników wszystkie grupy odpowiedziały 

na ogólne pytanie badawcze, a jako lepszy wybrały lakier klasyczny. Uzyskane przez nich 

powierzchnie tego lakieru były całkowicie utwardzone, dobrze przyczepne do każdego typu 

podłoża i bardziej elastyczne. Twardość warstw obu lakierów oscylowała w granicach 2-4 H, 

przy czym wyniki zależały od zastosowanego materiału, a na podłożu drewnianym i tekturze 

test ten nie był wykonany, ze względu na niską twardość samego podłoża. 

Na pytanie „Który lakier jest zielony” wszyscy uczniowie odpowiedzieli, że lakier UV. 

W swojej argumentacji uczniowie odnosili się do niewielkiego ubytku masy lakieru podczas 

schnięcia, w granicach 1-15% ubytku w przypadku lakieru UV i 70-90% w przypadku lakieru 

klasycznego, a zatem braku uwalniania rozpuszczalnika do środowiska. Uczniowie zwracali 

również uwagę na mniejsze zużycie energii, podczas utwardzania lakieru UV w porównaniu 

do suszenia lakieru klasycznego.  

4.8.2. Wyniki testu z zakresu wiedzy na temat lakierów 

Test był podzielony na dwie części tematyczne - pierwsza dotyczyła lakierów i ich 

właściwości, druga dotyczyła tylko zielonej chemii. W części dotyczącej lakierów uczniowie 

mieli za zadanie opisać proces schnięcia obu typów lakieru, określić cechy tych lakierów oraz 

procesu lakierowania oraz oszacować stopień trudności ich przygotowania. W opisie procesu 

schnięcia obu typów lakieru brano pod uwagę: czy uczeń udzielił odpowiedzi, jeżeli tak to czy 

odpowiedź można uznać za poprawną oraz poziom szczegółowości poprawnych odpowiedzi 

(w skali 1-3, w którym 1 – uzyskiwała opisująca ogólnie proces utwardzania, 2 – jeżeli uczeń 

podał przynajmniej jeden czynnik charakteryzujący proces schnięcia i 3 – jeżeli uczeń podał 

bardziej rozbudowany opis proces. Wyniki zebrano w tabeli 4.3. 
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Tabela 4.3. Wyniki pre i post-testu - pytanie o przebieg procesu schnięcia lakierów. 

Lakier 
Pre-test [%] Post-test [%] 

Brak Błędna Poprawna Szczegóły Brak Błędna Poprawna Szczegóły 

Klasyczny 27 34 39 1,53 0 3 97 2,08 

UV 32 20 48 2,43 0 3 97 2,55 

Pytanie drugie testu dotyczyło właściwości lakierów, ich przeznaczenie oraz przebiegu 

procesu lakierowania. Uczniowie mieli za zadanie zaznaczyć czy stwierdzenie pasuje 

do danego typu lakieru, wyniki zaprezentowano w tabeli 4.4.  

Tabela 4.4. Wyniki pre- i post-testu - pytanie o właściwości lakierów. 

Cecha lakieru 

Pre-test [%] Post-test [%] 

Lakier 

UV 

Lakier 

klasyczny 

Lakier 

UV 

Lakier 

klasyczny 

Jest drogi przy zakupie i w stosowaniu 86 2 33 37 

Może być stosowany do malowania drewna 39 84 70 70 

Jego stosowanie jest szkodliwe dla środowiska 66 64 5 74 

Może być nakładany pędzlem 32 89 60 79 

Może być różnej barwy 55 84 79 81 

Jest gęstą cieczą 45 64 79 40 

Może być stosowany do malowania metalu 52 55 51 51 

Może być nakładany natryskowo 52 57 21 74 

Jest łatwopalny 50 64 14 74 

Jego uwolnienie do środowiska jest szkodliwe dla ludzi 

i zwierząt 
59 61 12 77 

Można nakładać kilka warstw, jedna na drugą 25 93 63 70 

Musi być przechowywany w ciemnym pojemniku 77 23 67 19 

Ma nieprzyjemny zapach 48 75 58 40 

Zastyga w kilka sekund 59 39 47 14 

Może być stosowany do malowania paznokci 45 68 84 56 

W kolejnym pytaniu uczniowie mieli za zadanie oszacować stopień trudności 

otrzymywania obu typów lakieru (skala 1-5; 1- bardzo łatwe, 5 - bardzo trudne). Średni wynik 

pre-testu dla lakieru UV wyniósł 3,74 z dominująca odpowiedzią „trudne” (55% odpowiedzi), 

a dla lakieru klasycznego 2,50 z dominacją odpowiedzi „łatwe” 44% i „średnie” (39%). 

Po zajęciach proces otrzymywania lakieru UV uzyskał wartość średnią 2,63 (37% łatwe; 39% 

średnie), a lakier klasyczny 2,21 (68% łatwe). 
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4.8.3. Wyniki testu z zakresu wiedzy na temat zielonej chemii 

Przed przystąpieniem do analizy statystycznej otrzymanych wyników sprawdzono 

czy uzyskane wyniki charakteryzują się rozkładem normalnym (test Shapiro-Wilka) 

oraz czy wariancje w grupach są homogeniczne (test Levene). Poniżej, w tabeli 4.5, 

przedstawiono uzyskane wyniki.  

Tabela 4.5. Wyniki statystyczne dla dwóch niezależnych grup nauczycieli i uczniów (pre-test). 

Test 

Współczynnik prawdopodobieństwa p 

Całość 

Uczniowie  

Gimnazjum 

Uczniowie  

Liceum 
Nauczyciele 

Pre-test Post-test Pre-test Post-test Pre-test 

Shapiro-Wilk 0,01219 0,355834 0,871997 0,282208 0,453981 0,003082 

Lovene   0,47624      

Jak wynika z powyższego zestawienia, współczynnik prawdopodobieństwa 

uzyskany w teście Levene dla wszystkich badanych grup jest większy od założonego 

poziomu istotności (p > α), tak więc wariancje dla średnich wyników testu są 

jednorodne.  

Wyniki uzyskane w teście Shapiro-Wilka pokazują, że grupa uczniów na poziomie 

liceum i gimnazjum charakteryzuje się rozkładem normalnym (p > α). Cechy tej nie 

obserwujemy w przypadku grupy nauczycieli, tak więc próba nie jest opisana 

rozkładem normalnym (p < α), co można dodatkowo zaobserwować na rysunku 4.5: 

 

Rysunek 4.5. Histogramy przedstawiające rozkład wyników pre-testu dla badanych grup. 

 
Skategoryzowany histogram

Zmienna:  Pre-test

Grupy poziom: Gim Pre-test = 21*10*Normal(Średnia=57,1429; Sigma=17,9284)

Grupy poziom: LO Pre-test = 17*10*Normal(Średnia=60,9244; Sigma=13,1508)

Grupy poziom: Nauczyciele Pre-test = 24*10*Normal(Średnia=65,7738; Sigma=12,8086)

Pre-test

L
ic

z
b
a
 o

b
s
.

Grupy poziom: Gim

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Grupy poziom: LO

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Grupy poziom: Nauczyciele

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0

2

4

6

8

10

12

14

16



72 
 

W pierwszym etapie analizy porównano wyniki uzyskane przez uczniów 

gimnazjum i liceum w pre- i post-teście, które zaprezentowano poniżej.  

Tabela 4.6. Średnie wyniki uczniów gimnazjum i liceum uzyskane w pre- i post-teście. 

Grupa 
Pre-test Post-test 

średnia [%] odch. st. [%] średnia [%] odch. st. [%] 

gimnazjum 57,14 17,93 75,51 14,39 

liceum 60,92 13,15 79,83 7,67 

Uzyskane wyniki następnie poddano analizie statystycznej, której celem było 

określenie czy zastosowanie ćwiczenia laboratoryjnego, ma wpływ na wynik testu. 

Do analizy wykorzystano test T dla średnich wyników uzyskanych przez uczniów. 

Wybór testu statystycznego był podyktowany ilością porównywanych grup, jak 

również spełnianiem warunku homogeniczność wariancji oraz rozkładem normalnym 

uzyskanych wyników. Analizę przeprowadzono trzykrotnie, oddzielnie dla grup 

gimnazjum i liceum, oraz dla wszystkich uczestników łącznie. Wyniki przedstawiono 

w tabeli 4.7.  

Tabela 4.7. Wyniki testu T dla pre- i post-testu wg analizowanych grup. 

 

Współczynnik prawdopodobieństwa p dla testu T 

Wynik gimnazjum post-

test 

Wynik liceum 

 post-test 

Wynik wszystkich  

post-test 

Wynik gimnazjum pre-test 0,000994   

Wynik liceum pre-test  0,000263  

Wynik wszystkich pre-test   0,000001 

We wszystkich przypadkach współczynnik p jest mniejszy od  założonego 

przedziału istotności. Tak więc wyniki testu uzyskane przed zajęciami i po ich odbyciu 

przez grupy na tych samych i różnych poziomach edukacyjnych różnią się 

statystycznie. Istotne różnice można zaobserwować również na poniższych rysunkach. 

Średnie wyniku uczniów uzyskane po realizacji ćwiczenia laboratoryjnego różnią się 

od wyników testu uzyskanych przed przystąpieniem do ćwiczenia laboratoryjnego.  
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a)  b)  

c)  

 

Rysunek 4.6. Średnie wyniki pre- i post-testu a) grupa gimnazjum, b) grupa liceum, c) wszyscy uczniowie. 

Celem drugiej analizy było ustalenie, czy wyniki uzyskane przed realizacją 

ćwiczenia laboratoryjnego, różnią się statystycznie między grupami uczniów 

i nauczycieli. Do tej analizy wykorzystano wyniki pre-testu. Analiza pozwoliła 

odpowiedzieć na poboczny problem badawczy, jakim jest ocena wiedzy nauczycieli 

na temat zielonej chemii. Jak wynika z wyników zamieszczonych w tabeli 4.5 grupa 

nauczycieli jest grupą, której wyniki nie charakteryzują się rozkładem normalnym. W związku 

z powyższym, ze względu na brak rozkładu normalnego wyników oraz obecność trzech 

niezależnych grup badawczych zastosowano test Kruskala-Wallisa. Do testu wykorzystano 

medianę, a nie średnie wyniki, ze względu na brak symetryczności rozkładu wyników 

badanych grup. Wyniki przedstawiono na rysunku 4.7.  
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Rysunek 4.7. Porównanie wyników pre-testu dla trzech grup niezależnych. 

Wyniki analizy Kruskala-Wallisa przedstawiono w tabeli 4.8. 

Tabela 4.8. Wartość p dla porównań wielokrotnych dla trzech grup niezależnych. 

 Współczynnik prawdopodobieństwa p 

 Wynik gimnazjum Wynik liceum 

Wynik liceum 1,000000  

Wynik nauczycieli 0,275694 0,738825 

Wynik uzyskanego współczynnika prawdopodobieństwa dla trzech niezależnych 

grup w każdym przypadku jest większy od zakładanego poziomu istotności, dlatego też 

można założyć, że różnice między uzyskanymi wynikami przed badaniem nie są 

statystycznie istotne. Zatem, wiedza uczniów na poziomie liceum i gimnazjum oraz 

wiedza nauczycieli na temat zielonej chemii nie różni się istotnie. 

4.9. Wnioski 

Opracowano procedury otrzymywania lakieru UV i klasycznego, oraz metody badania ich 

właściwości. Przeprowadzone badania pilotażowe potwierdzają, że doświadczenie to może 

być realizowane z udziałem uczniów na III i IV poziomie edukacyjnym. Wszystkie grupy 

uczniów biorące udział w badaniu samodzielne otrzymały oba typy lakieru oraz 

przeprowadziły badania właściwości uzyskiwanych powłok lakierniczych. Uczniowie 
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pracowali zgodnie z zaproponowanym bilansem czasowym i korzystali z opracowanych kart 

pracy. Grupy uzyskiwały spodziewane i powtarzalne wyniki eksperymentu.  

Zastosowane wariacje procedur doświadczalnych, tj. różne barwy lakierów 

(bezbarwny/biały), oraz różnorodność malowanych powierzchni stymulowały dyskusję 

uczniów na temat, jakości powłok lakierniczych. W rozważaniach na temat Który lakier jest 

lepszy?, uczniowie skupili się głównie na wynikach badań właściwości uzyskanych powłok 

lakierniczych, a nie odnosili się do przebiegu procesu produkcji, procesu utwardzania, 

właściwości kryjących czy ubytku masy lakierów podczas schnięcia. Preferowane przez 

uczniów technika malowania pędzlem powodowała, że uzyskane warstwy lakierów było 

bardzo grube. Fakt ten korzystnie wpływał na właściwości kryjące lakieru klasycznego,  

a w przypadku lakieru UV powodował, że przy dostępie powietrza, nie ulegały one całkowicie 

utwardzeniu (rysunek 4.4). Duża grubość warstwy lakieru UV wpływała również negatywnie 

na jej elastyczność, kruchość oraz odporność na załamania. Z tego powodu celowym wydaje 

się być narzucenie grupom kolejnej zmiennej kontrolowanej, jaką jest metoda malowania. 

Należy tu uwzględnić zarówno technikę malowania pędzlem jak i różnymi aplikatorami 

tworzącymi warstwy w zakresie od 30 do 120 µm. Pozwala to na uzyskiwanie warstw lakieru 

o różnej, kontrolowanej grubości, a grupy malujące różnymi technikami będą mogły uzyskać 

wyniki prowadzące do różnych wniosków. 

Analiza wyników pre i post-testu z zakresu wiedzy na temat lakierów i ich właściwości 

wskazuje, że dzięki ćwiczeniu uczniowie podnieśli swoją wiedzę w tym zakresie. Przed 

realizacją badania uczniowie posiadali wiele błędnych koncepcji na temat lakierów. 

Do najbardziej istotnych można zaliczyć np. przekonanie, że lakiery UV są drogie w zakupie 

i stosowaniu, szkodliwe dla środowiska, łatwopalne i nie mogą być nakładane pędzlem 

i wielowarstwowo. Interesującym wydaje się również fakt, że przed zajęciami większy procent 

uczniów potrafił opisać poprawnie proces schnięcia lakieru UV niż klasycznego. Odpowiedzi 

te były również bardziej rozbudowane. Po zajęciach uczniowie nie mieli problemu z opisem 

obu procesów, a opisy były bardzo szczegółowe. Dodatkowo, samodzielne przeprowadzenie 

syntezy obu lakierów uzmysłowiło uczniom, że proces jest podobny w przypadku obu 

technologii i obu przypadkach nie jest skomplikowany. 



76 
 

Druga część testu opierała się na podstawowych zagadnieniach z zakresu zielonej chemii. 

Wyniki badania przeprowadzonego przed przystąpieniem do wykonania ćwiczenia (pre-test) 

można uznać za zaskakująco wysokie (uczniowie gimnazjum 57%, liceum 61%). Zagadnienia 

związane z tym tematem nie są ujęte w polskiej podstawie programowej na żadnym etapie 

kształcenia, zatem wiedza ta została najprawdopodobniej zdobyta poza szkołą (edukacja 

pozaformalna/nieformalna). Interesującym jest również fakt, że badanie przeprowadzone 

wśród nauczycieli wskazało, że ich poziom wiedzy z zakresu zielonej chemii jest tylko 

nieznacznie wyższy niż uczniów (66%), a przeprowadzona analiza porównawcza metodą 

Kruskala-Wallisa (rysunek 4.7, tabela 4.8) pozwala stwierdzić, że obserwowane różnice nie są 

istotne ze statystycznego punktu widzenia.  

Kolejna analiza (test T) miała na celu oszacowanie wpływu opracowanego ćwiczenia 

na poziom wiedzy uczniów w zakresie zielonej chemii. W tym przypadku, analiza bez podziału 

na grupy, jak i oddzielnie dla uczniów gimnazjum i liceum (rysunek 4.6, tabela 4.7) wskazuje, 

że wzrost wyników post-testu o około 19% jest istotny statystycznie. Należy również zwrócić 

uwagę na ulegającą zmniejszeniu wartość odchylenia standardowego dla wyników post-testu, 

co wskazuje na większą jednorodność wyników. Tym samym, uzyskane wyniki pozwalają 

stwierdzić, że pomimo iż samo ćwiczenie laboratoryjne nie odnosi się do zagadnień zielonej 

chemii, zaproponowana forma realizacji ćwiczenia i uzyskiwane przez uczniów wyniki 

stwarzają warunki do zdobywania wiedzy w tym zakresie. 

4.10. Podsumowanie  

Bazując na powszechnie stosowanych wielkoskalowych procesach technologicznych 

otrzymywania lakierów, udało się opracować procedury prowadzące do otrzymywania 

analogicznych lakierów w warunkach szkolnej pracowni chemicznej. Przeprowadzone 

pilotażowe wdrożenie ćwiczenia z uczniami gimnazjów i liceów pozwala stwierdzić, że 

zaproponowane procedury są dostosowane do umiejętności laboratoryjnych ww. uczniów. 

Podczas realizacji ćwiczenia uczniowie zapoznają się z procesem produkcji, aplikacji, 

utwardzania oraz badania właściwości powierzchni lakierów. Pomimo znacznego 

uproszczenia odwzorowywanych procesów technologicznych, ich porównanie pozwala 

uczniom sformułować oczekiwane wnioski na temat wpływu analizowanych technologii na 

środowisko i połączyć je z celami i niektórymi z założeń zielonej chemii. Ponadto 
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przeprowadzone analiza statystyczna wyników testu wiedzy przeprowadzonego wśród 

uczniów przed i po realizacji ćwiczenia wskazuje, że ćwiczenie to pozytywnie wpływa na ich 

poziom wiedzy zarówno z zakresu chemii lakierów, jaki i zielonej chemii.  

Publikacja opracowana na podstawie prowadzonych badań: 

K. Orwat, P. Bernard, Sz. Wróblewski i J. D. Mendez, „Traditional vs. UV-Cured Coatings - 

an Inquiry-Based Experiment for Introducing Green Chemistry”, The Maced. J. Chem. Chem. 

Eng., 2018 - artykuł przyjęty do publikacji. DOI:  10.20450/mjcce.2018.1512
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5. Alternatywne ujęcie zapisu procesu hydrolizy wybranych związków 

nieorganicznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

5.1. Wprowadzenie 

Tematy związane z reakcjami w roztworach wodnych stanowią trudne zagadnienie 

dla uczniów szkół średnich [78]. Wiele badań na temat teorii kwasów i zasad, mocnych 

i słabych elektrolitów, wykazało, że zrozumienie tych pojęć może stanowić problem dla 

uczniów i prowadzić do błędnego zrozumienia zachodzących procesów [78]-[81]. Jednym 

z istotnych tematów w obrębie reakcji w roztworach wodnych jest zagadnienie hydrolizy. 

Termin hydroliza pochodzi od greckiego słowa hydrolysis, gdzie hydro oznacza wodę, a lysis 

rozpad. Dosłowna interpretacja terminu hydrolizy, może prowadzić do utożsamiania tego 

procesu z procesem dysocjacji [79]. Proces hydrolizy można opisać, jako szczególny 

przypadek solwolizy zachodzącej pod wpływem wody. Solwolizę tę można opisać jako reakcję 

zachodzącą między substancją rozpuszczoną a cząsteczkami rozpuszczalnika lub jonami 

powstałymi w wyniku protonowania lub deprotonowania cząsteczek rozpuszczalnika 

(odpowiednio kationem lionowym lub anionem liatowym). Podczas reakcji dochodzi 

do zerwania jednego lub większej liczby wiązań w cząsteczkach reagującej substancji 

rozpuszczonej [10]. Większa powszechność hydrolizy względem innych rodzajów solwolizy 

wynika z częstego przeprowadzania reakcji w środowisku wodnym, a jednocześnie z faktu, 

iż woda jako związek amfiprotyczny [82] może łatwo przyjmować w przebiegu reakcji rolę 

kwasu lub zasady według teorii Brønsteda-Lowry'ego. Hydrolizie ulegają zarówno związki 

organiczne jak i nieorganiczne.  

Temat hydrolizy jest obecny w podstawie programowej na różnych poziomach 

edukacyjnych [83]. Uczeń na poziomie gimnazjum: 

 (…) zapisuje równanie reakcji sacharozy z wodą (za pomocą wzorów sumarycznych).  

Natomiast na poziomie liceum (zakres rozszerzony): 

 uzasadnia (ilustrując równaniami reakcji) przyczynę kwasowego odczynu roztworów 

kwasów, zasadowego odczynu wodnych roztworów niektórych wodorotlenków (zasad) 

oraz odczynu niektórych roztworów soli (hydroliza);  
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 pisze równania reakcji: zobojętniania, wytrącania osadów i hydrolizy soli w formie 

cząsteczkowej i jonowej (pełnej i skróconej); 

 wyjaśnia przebieg reakcji octanu etylu: z wodą, w środowisku o odczynie kwasowym  

i z roztworem wodorotlenku sodu; ilustruje je równaniami reakcji; 

 zapisuje równania reakcji etyloaminy z wodą i z kwasem solnym; 

 zapisuje równania reakcji acetamidu z wodą w środowisku kwasu; 

 (…) zapisuje równanie reakcji sacharozy z wodą (za pomocą wzorów sumarycznych); 

siarkowego(VI) i z roztworem NaOH; 

 opisuje przebieg hydrolizy peptydów; 

 zapisuje uproszczone równanie hydrolizy polisacharydów (skrobi i celulozy). 

Można zauważyć, że w podstawie programowej dominują opisy procesów hydrolizy 

związków organicznych, a hydroliza związków nieorganicznych jest ograniczona do opisu 

hydrolizy soli. Temat związany z reakcjami soli nieorganicznych w roztworach wodnych, jest 

tematem szczególnie trudnym dla uczniów. Podczas pracy z uczniami udaje się zauważyć kilka 

błędnych teorii na temat hydrolizy. Część uczniów rozpatruje hydrolizę jako reakcję 

zachodzącą dla całej soli, część jako proces charakterystyczny dla jonu. W związku z tym 

w pracach uczniów pojawiają się reakcje hydrolizy zapisane w postaci równań 

cząsteczkowych lub jonowych (pełnych lub tzw. skróconych). Należy zaznaczyć, że podstawa 

programowa  z chemii w Polsce [83], [84], jak i w wielu innych krajach [85] nie uwzględnia 

ilościowego opisu procesu hydrolizy. Uczniowie, powinni jednak być w stanie opisać 

jakościowo ten proces i wykorzystać go m.in. do uzasadnienia odczynu roztworów soli.  

Bezpośrednim skutkiem zachodzenia procesu hydrolizy w roztworach soli jest pojawienie się 

odpowiedniego odczynu: 

- zasadowego dla soli słabych kwasów i mocnych zasad, 

- kwasowego dla soli mocnych kwasów i słabych zasad1, 

- zbliżonego do obojętnego dla soli słabych kwasów i zasad1. 

Uczniowie mają problem z określeniem prawidłowego odczynu wodnego roztworu soli 

i z zapisaniem odpowiednich równań reakcji chemicznych, które ten odczyn uzasadniają. 

Kwestia, która budzi najwięcej trudności to opis odczynu roztworu soli pochodzącej 

od słabego kwasu i słabej zasady. Większość podręczników do chemii ogólnej na poziomie 

                                                             
1 Określenie słaba zasada stosowane jest tutaj w ujęciu tradycyjnym tj. chodzi o sole berylu, metali grup 3-13 

(z wyłączeniem Ag) oraz soli zawierających kation amonu.  
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liceum nie podaje szczegółowo omówionego procesu hydrolizy dla tego typu soli. Jednakże 

dla teoretycznego obliczenia pH roztworu takiej soli o znanym stężeniu, konieczna jest 

znajomość stałych dysocjacji jak również stałych hydrolizy [48]-[49]. Na poziomie szkolnym 

można przyjąć, że roztwór takiej soli, ulegającej hydrolizie ma odczyn zbliżony do obojętnego. 

W roztworach soli pochodzących od mocnej zasady i mocnego kwasu obserwowany jest 

odczyn obojętny. W tym przypadku proces hydrolizy nie zachodzi, a mimo to uczniowie 

często zapisują odpowiedzenie równania reakcji. 

5.1.1. Sole w wodzie - zapisywanie równań hydrolizy. 

Hydroliza jest procesem silnie złożonym, do opisu którego niezbędne jest rozważenie 

kilku procesów w stanie równowagi. W toku pisania równań reakcji hydrolizy dla konkretnych 

związków posiadających budowę jonową, można natrafić na szereg możliwości, które podają 

nam podręczniki szkolne. W zależności od rodzaju soli, reakcji hydrolizy będzie ulegał: 

 anion dla soli słabych kwasów i mocnych zasad, 

 kation dla soli mocnych kwasów i słabych zasad,  

 kation i anion dla soli słabych kwasów i zasad. 

5.1.1.1. Hydroliza kationu 

Kationy metali obecne w roztworze wodnym ulegają hydratacji, tworząc jony 

koordynacyjne z wodą jako ligandem [25], [88], [89]: 

 𝑀𝑛+ + 𝑥𝐻2𝑂 ⇄ [𝑀(𝐻2𝑂)𝑥]
𝑛+   

Kationy 1 i 2 grupy układu okresowego z wyjątkiem berylu oraz kationy o ładunku +1, 

to jony, które w postaci zhydratowanej nie zachowują się jak kwasy wg teorii Brønsteda i nie 

wywierają znaczącego wpływu polaryzacyjnego na otaczające cząsteczki wody. Każdy inny 

kation, który jest sprzężony ze słabą zasadą, zachowuje się jak kwas i ulega reakcji hydrolizy 

zgodnie z równaniem [51]-[52]: 

[M(H2O)x]
n+ + H2O ⇄   [M(H2O)x−1OH]

(n−1)+ + H3O
+  

Powyższe równanie opisuje sytuację, jaką obserwujemy w roztworach rozcieńczonych 

soli. Ponieważ opisane kationy metali, czyli kationy pochodzące od słabych zasad tworzą 

nierozpuszczane w wodzie wodorotlenki, to wzrost stężenia roztworu soli może prowadzić 
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do wytrącenia osadu wodorotlenku. Fakt ten z powodzeniem da się wykorzystać przy zapisie 

równań, gdzie zostaje przekroczony iloczyn rozpuszczalności produktu, a zatem w roztworach 

stężonych. W takim przypadku reakcję hydrolizy można wyrazić ogólnym równaniem: 

Mn+ + 
x + 3

2
H2O ⇄  M(OH)n + H3O

+  

5.1.1.2. Hydroliza anionu 

Odnosząc się do hydrolizy anionów, należy szczególną uwagę zwrócić na hydrolizę 

stopniową. W przypadku hydrolizy anionów reszt kwasowych należy zaznaczyć, że prawie 

wszystkie kwasy wieloprotonowe, z wyjątkiem kwasu siarkowego(VI), są kwasami słabymi 

na wszystkich stopniach deportowania. Porównując stałe dysocjacji tych kwasów, można 

zauważyć, że ich moc maleje w miarę utraty protonów, tak więc stopień hydrolizy rośnie. 

Dlatego też, w przypadku zapisu równań procesu hydrolizy anionów reszt kwasowych, 

najbardziej adekwatnym jest zapis pierwszego stopnia hydrolizy [12], [25], dla przykładu 

wykorzystano anion węglanowy, np.: 

CO3
2− + H2O ⇄  HCO3

− + OH−  

Nie oznacza to jednak, że drugi stopień nie zachodzi, ale wydajność tego procesu można 

określić jako znikomą. Dodatkowo, jak pokazują badania, w roztworze wodnym kwas 

węglowy nie istnieje.  Pod uwagę należy poddać jeszcze jeden fakt, wybrane kwasy 

nieorganiczne to kwasy nietrwałe, które pozostają w równowadze z rozpuszczonymi 

cząsteczkami tlenku niemetalu w wodzie, np.: 

H2CO3 ⇄ CO2(aq) + H2O  

Wzrost stężenia roztworu soli, a tym samym anionu, powoduje wzrost stężenia kwasu. 

Rozpatrując przykład hydrolizy anionu tworzącego kwas nietrwały, wzrost stężenia soli 

również będzie powodował wzrost stężenia gazu, wydzielającego się z roztworu w postaci 

pęcherzyków. Tak więc dla stężonych roztworów soli, pochodzących od słabego kwasu 

równanie hydrolizy można zapisać następująco:  

CO3
2− + H2O ⇄  CO2 ↑ + OH

− 
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5.2. Cel i problem badawczy 

Pojęcie hydrolizy dla uczniów szkół średnich jest pojęciem trudnym. W procesie edukacji 

pojawiają się problemy z prawidłowym opisem procesów zachodzących podczas rozpuszczania  

i reakcji związków jonowych z wodą, jak również z pisaniem prawidłowych równań reakcji 

chemicznych. Interpretacja tych zjawisk wymaga myślenia abstrakcyjnego, a dla uczniów, 

szczególnie tych, którzy mają małe doświadczenie w pracy laboratoryjnej, trudne jest 

rozsądzenie, jakie indywidua chemiczne znajdują się w roztworze. Dodatkowym utrudnieniem 

jest brak opisu ilościowego procesu hydrolizy w postawie programowej z chemii na poziomie 

szkoły średniej, co prowadzi do dalszych nieporozumień.  

Celem niniejszego badania było poznanie alternatywnych interpretacji i sposobów zapisu 

równań reakcji procesów hydrolizy soli nieorganicznych przez uczniów szkół średnich. 

Efektem badania powinna być identyfikacja najczęściej popełnianych przez uczniów błędów 

i ich genezy. Dodatkowe zagadnienie stanowiło opracowanie przepisów prostych doświadczeń 

laboratoryjnych, obrazujących opisywane procesy hydrolizy. 

5.3. Metodologia badania 

Badanie oparto na kwestionariuszu zawierającym pytania otwarte. Kwestionariusz 

stanowił jedno z zadań konkursowych podczas III etapu konkursu chemicznego w Małopolsce, 

organizowanego przez Wydział Chemii UJ w roku 2015. Wyniki badania oparto na analizie 

uzyskanych danych tekstowych [73]. 

Treść zadania była następująca:  

„Niewielką ilość wybranych soli (ciała stałe) wprowadzono do wody destylowanej 

i intensywnie wymieszano. Następnie zbadano odczyn powstałych roztworów. Podaj, jakie 

odczyny powinny mieć badane roztwory, odpowiedź uzasadnij, zapisując odpowiednie 

równania reakcji lub zaznacz, że reakcja nie zachodzi: 

a) Na2CO3  b) ZnCl2  c) MgCl2  d) Cr2(SO3)3 

Uczniowie dysponowali tablicami chemicznymi, w których wszystkie podane sole były 

opisane jako dobrze rozpuszczalne w wodzie.  
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Prace uczniów poddano analizie jakościowej i ilościowej. W pierwszym etapie 

odnotowano podawane przez uczniów różne formy odpowiedzi na temat odczynu roztworów 

badanych soli i  cechy charakterystyczne zapisu procesu równań hydrolizy. W drugim etapie 

przeanalizowano częstotliwość występowania zidentyfikowanych parametrów. 

5.3.1. Grupa badawcza 

W badaniu wzięli udział szczególnie uzdolnieni i interesujący się chemią uczniowie, 

będący uczestnikami finalnego III etapu konkursu chemicznego w Polsce południowej. 

Konkurs ten organizowany jest od 35 lat przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego 

w Krakowie, a laureaci konkursu uzyskują prawo studiowania na tym Wydziale bez dalszego 

postępowania kwalifikacyjnego. Uczestnicy badania uczęszczali do 2 klasy szkoły średniej 

i realizowali przedmiot chemia w zakresie rozszerzonym. Wiek uczniów mieścił się 

w przedziale 17-18 lat. Analizie poddano prace wszystkich uczestników konkursu (n = 235) 

w tym 87 mężczyzn i 148 kobiet.  

Uczestnicy konkursu zaakceptowali warunki konkursu i byli świadomi, że ich prace mogą 

być wykorzystane do badań jakościowych i ilościowych. Wszystkie prace uczniowskie zostały 

zakodowane, a badanie było prowadzone anonimowo. 

5.4. Wyniki 

Wyniki najczęściej udzielanych odpowiedzi przez uczniów na temat odczynu badanych 

roztworów soli przedstawiono w tabeli 5.1. 

Tabela 5.1. Zestawienie najczęściej udzielanych odpowiedzi dotyczących odczynu roztworu badanych soli. 

Bada sól 

Odpowiedzi [%] 

Kwasowy Zasadowy Obojętny 
Zbliżony do 

obojętnego 

Brak 

odpowiedzi 

Na2CO3 2 95 2 0 1 

ZnCl2 92 1 5 0 2 

MgCl2 38 1 55 0 6 

Cr2(SO3)3 8 4 68 8 12 

Równania reakcji zapisywane przez uczniów w celu uzasadnienia odczynu roztworu były 

bardzo zróżnicowane. Poniżej przedstawiono najczęściej powijające się odpowiedzi oraz ich 

procentowy udział. 
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5.4.1. Charakterystyka zapisu równań reakcji hydrolizy dla węglanu sodu 

Dla węglanu sodu analizie poddano równania reakcji będące uzasadnieniem zasadowego 

odczynu roztworu. Analiza substratów reakcji uwzględnionych podczas uzasadniania 

kwasowego odczynu węglanu sodu wskazuje, że większość (75%) uczniów przedstawiło 

równanie reakcji jonu węglanowego z wodą (tabela 5.2), poprzedzając to równanie zapisem 

obrazującym proces dysocjacji tej soli (zapis jonowy, tzw. skrócony). Uwzględnienie procesu 

dysocjacji pominęło w sumie 25% uczniów przy czym, 11% z nich przedstawiło zapis równań 

z uwzględnieniem kationu sodu zarówno po stronie substratów jak i produktów (zapis jonowy), 

a 14% uczniów zapisało sól w postaci Na2CO3 po stronie substratów (zapis cząsteczkowy). 

Tabela 5.2. Substraty oraz produkty podawane przez uczniów w równaniach hydrolizy węglanu sodu wraz 

z częstotliwością zapisu. 

 Produkty [%] 

Substraty CO2 CO2 ∙ H2O H2CO3 HCO3
− Suma  

CO3
2−  24 9 18 24 75 

2Na+ + CO3
2− 7 2 2 0 11 

Na2CO3 8 1 4 1 14 

Suma  39 12 24 25 100 

Równania 1-6 przedstawiają najczęściej zapisywane przez uczniów równania reakcji 

zapisane dla hydrolizy jonu węglanowego. W równaniach uwzględniono najczęściej 

zapisywane przez uczniów strzałki łączące substraty i produkty w równaniach reakcji, zgodnie 

z analizą przedstawioną w tabeli 5.3. 

Najczęściej pojawiającym się produktem, bo aż w 39% przypadków był dwutlenek węgla, 

przy czym w równaniu reakcji strzałkę jednokierunkową → zapisało 70% z tych uczniów, 

a pozostali zapisali strzałki w obu kierunkach ( ⇄ ). 

𝐶𝑂3
2− +  2𝐻2𝑂 →  𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 + 2𝑂𝐻− (1) 

Zapis wskazujący na powstawanie jonów wodorowęglanowych przedstawiło 25% 

uczniów, przy czy w tym i w pozostałych zapisach, strzałki ⇄ pojawiały się w ponad 60% 

przypadków: 

𝐶𝑂3
2− + 𝐻2𝑂 ⇄ 𝐻𝐶𝑂3

− + 𝑂𝐻− (2) 
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Kwas węglowy zapisało po stronie produktów reakcji 24% uczniów:  

𝐶𝑂3
2− +  2𝐻2𝑂 ⇄  𝐻2𝐶𝑂3 + 2𝑂𝐻

− (3) 

Kolejne 12% uczniów przedstawiło produkt reakcji w postaci CO2 ∙ H2O: 

𝐶𝑂3
2− +  2𝐻2𝑂 ⇄  𝐶𝑂2 ∙ 𝐻2𝑂 + 2𝑂𝐻−(4) 

A 11% uczniów przedstawiło dwuetapowy przebieg rekcji: 

𝐶𝑂3
2− + 𝐻2𝑂 ⇄ 𝐻𝐶𝑂3

− + 𝑂𝐻− (5) 

𝐻𝐶𝑂3
− + 𝐻2𝑂 ⇄ 𝐻2𝐶𝑂3 + 𝑂𝐻

− (6) 

Tabela 5.3. Analiza zastosowanych strzałek w zapisie równań reakcji hydrolizy węglanu sodu. 

 Strzałki  [%] 

Produkt  → ⇄ 

CO2
 70 30 

CO2 ∙ H2O 41 59 

H2CO3 32 68 

HCO3
− 28 72 

5.4.2. Charakterystyka zapisu równań reakcji hydrolizy dla chlorku cynku 

Większość uczniów, określa odczyn roztworu chlorku cynku, jako kwasowy (92%) 

i równania będące uzasadnieniem tego odczynu zostały poddane dalszej analizie. Większość 

uczniów zapisała, jako substrat reakcji hydrolizy kation cynku Zn2+ (78%, zapis jonowy, 

tzw. skrócony). Zapis jonowy z uwzględnieniem anionów Cl- po obu stronach przedstawiło 

9% uczniów, a zapis hydrolizy dla soli ZnCl2, bez uwzględnienia procesu dysocjacji (zapis 

cząsteczkowy), stanowił 13% odpowiedzi.  

Tabela 5.4. Substraty oraz produkty podawane przez uczniów w równaniach hydrolizy chlorku cynku wraz 

z częstotliwością zapisu. 

 Produkty [%] 

Substraty  Zn(OH)2 ZnOH+ Wszystkie 

Zn2+ 63 15 78 

Zn2+ + 2Cl- 9 0 9 

ZnCl2 13 0 13 

Wszystkie 85 15 100 

Analizując wszystkie odpowiedzi, będące uzasadnieniem kwasowego odczynu roztworu 

ZnCl2, należy wyróżnić dwa główne produkty tego procesu. Uczniowie w większości 
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przypadków zapisywali proces hydrolizy, w wyniku którego powstaje Zn(OH)2 

(85% odpowiedzi, równanie 7), pozostała część uczniów (15% odpowiedzi, równanie 8) 

określa produkt jako Zn(OH)+:  

Zn2+ +  2H2O → Zn(OH)2 + 2H
+ (7) 

Zn2+ + H2O ⇄   Zn(OH)+ + H+ (8) 

Dodatkowo stwierdzono, że w przypadku produktu Zn(OH)2 dominowała strzałka 

jednokierunkowa (59%), a w przypadku Zn(OH)+ strzałki w obu kierunkach (77%). 

Zastawienie tych danych przedstawiono poniżej: 

Tabela 5.5. Analiza zastosowanych strzałek w zapisie równań reakcji hydrolizy chlorku cynku. 

 Strzałki  [%] 

Produkt  → ⇄ 

Zn(OH)2
 59 41 

ZnOH+ 23 77 

5.4.3. Charakterystyka zapisu równań reakcji hydrolizy dla chlorku magnezu 

Odczyn oraz opis procesów towarzyszących rozpuszczaniu chlorku magnezu stanowił dla 

uczniów większe wyzwanie. 41% z nich zaznaczyło, że hydroliza nie zachodzi, a 31% z tej 

grupy zanotowało w uzasadnieniu równanie dysocjacji (9). Większość z nich opisała, że 

odczyn roztworu jest obojętny. 

MgCl2  
H2O
→   Mg2+ + 2Cl− (9) 

Drugą grupę stanowiły odpowiedzi uczniów wskazujące, że odczyn tej soli jest kwasowy 

(38% wszystkich odpowiedzi) i produkty zapisanych w tym przypadku reakcji poddano 

analizie. W tej sytuacji wyróżnić można dwa produkty reakcji Mg(OH)2 i MgOH+ (tabela 5.6).  

Tabela 5.6. Substraty oraz produkty podawane przez uczniów w równaniach hydrolizy chlorku magnezu wraz 

z częstotliwością zapisu.  

 Produkty [%] 

Substraty Mg(OH)2 MgOH+ Wszystkie 

Mg2+ 60 10 70 

Mg2+ + 2Cl- 9 0 9 

MgCl2 21 0 21 

Wszystkie 90 10 100 
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Uczniowie wskazujący kwasowy odczyn roztworu w 70% przypadków zapisali po stronie 

substratów jon Mg2+ (zapis jonowy, tzw. skrócony), tak jak to przedstawiono w równiach  

10, 11; zapis jonowy z uwzględnieniem anionów po obu stronach przedstawiło 9% uczniów, 

a zapis dla soli MgCl2 stanowił 31% wszystkich odpowiedzi (zapis cząsteczkowy). Analizę 

częstotliwości zapisu strzałek podano w tabeli 5.7. 

Mg2+ +  2H2O →   Mg(OH)2 + 2H
+ (10) 

Mg2+ + H2O ⇄   MgOH+ + H+ (11) 

Tabela 5.7. Analiza zastosowanych strzałek w zapisie równań reakcji hydrolizy chlorku magnezu. 

 Strzałki [%] 

Produkty  → ⇄ 

Mg(OH)2
 70 30 

MgOH+ 25 75 

5.4.4. Charakterystyka zapisu równań reakcji hydrolizy dla siarczanu(IV) chromu(III) 

Rozpatrując i analizując przykład soli Cr2(SO3)3 należy skupić się zarówno na hydrolizie 

anionu jak również i kationu. Odczyn roztworu 68% uczniów określiło, jako obojętny, a 8% 

jako zbliżony do obojętnego i równania reakcji będące uzasadnieniem tak określonego 

odczynu, były poddane analizie. Zapis równań reakcji hydrolizy poprzedziło opisem procesu 

dysocjacji soli 88% osób i zapisało oddzielne równania przedstawiające proces hydrolizy 

anionu i kationu (zapis jonowy, tzw. skrócony), 6% zapisało hydrolizę dla obu jonów 

w jednym równaniu (zapis jonowy), a zapis z uwzględnieniem Cr3(SO3)3, nie poprzedzony 

dysocjacją jonową soli (zapis cząsteczkowy), zapisało 6% uczniów (tabela 5.8). 

Tabela 5.8. Substraty oraz produkty podawane przez uczniów w równaniach hydrolizy kationowej siarczanu(IV) 

chromu(III) wraz z częstotliwością zapisu. 

 Produkty [%] 
Substraty Cr(OH)3 Cr(OH)2+ Cr(OH)2

+ Wszystkie 
Cr3+ 72 13 3 88 

2Cr3+ + 3SO3
2− 6 0 0 6 

Cr2(SO3)3 6 0 0 6 
Wszystkie 84 13 3 100 
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Wśród produktów będących następstwem hydrolizy kationu chromu(III) należy wyróżnić: 

Cr(OH)3 - 84%, Cr(OH)2+ - 13% oraz Cr(OH)2
+ - 3%.  

Cr3+ +  3H2O → Cr(OH)3 + 3H
+ (12) 

Cr3+ + H2O ⇄   Cr(OH)2+ + H+ (13) 

Cr3+ + 2H2O ⇄   Cr(OH)2
+ + 2H+ (14) 

Dodatkowo analiza zapisu równań reakcji 12-14 dla hydrolizy Cr3+ ujawnia, że dla 

produktu Cr(OH)3 dominowała strzałka jednokierunkowa (61%), a w przypadku Cr(OH)2+ 

oraz Cr(OH)2
+ strzałki w obu kierunkach (odpowiednio 85% i 75%). 

Tabela 5.9. Analiza zastosowanych strzałek w zapisie równań reakcji hydrolizy kationu chromu(III). 

 Strzałki [%] 

Produkt  → ⇄ 

Cr(OH)3
 61 45 

Cr(OH)2+ 15 85 

Cr(OH)2
+ 25 75 

Produktem hydrolizy anionu SO3
2− w połowie zapisanych równań reakcji 

(50% odpowiedzi, równanie 15) był kwas siarkowy(IV).  

SO3
2− +  2H2O ⇄  H2SO3 + 2OH

− (15) 

Wśród pozostałych odpowiedzi należy wymienić, jako produkt anion HSO3
− (24%), 

tlenek siarki(IV) SO2 (19%) oraz formę uwodnioną tlenku siarki(IV) SO2 ∙ H2O (7%). Zapisy 

tych równań przedstawiono poniżej: 

SO3
2− + H2O ⇄  HSO3

− + OH− (16) 

SO3
2− +  2H2O →  SO2 + H2O + 2OH− (17) 

SO3
2− +  2H2O ⇄  SO2 ∙ H2O + 2OH− (18) 

Część uczniów (7%) zapisało hydrolizę stopniową dla anionu siarczanowego(IV), 

równanie 19 oraz 20: 

SO3
2− + H2O ⇄  HSO3

− + OH− (19) 

HSO3
− + H2O ⇄  H2SO3 + OH

− (20) 
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Poniżej, w tabeli 5.10, zestawiono najczęstsze zapisy procesu hydrolizy anionowej dla 

siarczanu(IV) chromu(III): 

Tabela 5.10. Substraty oraz produkty podawane przez uczniów w równaniach hydrolizy anionowej siarczanu(IV) 

chromu(III) wraz z częstotliwością zapisu.  

 Produkty [%] 

Substraty  SO2 H2SO3 HSO3
− SO2 ∙ H2O Wszystkie 

SO3
2− 15 44 24 5 88 

2Cr3+ + 3SO3
2− 2 2 0 2 6 

Cr2(SO3)3 2 4 0 0 6 

Wszystkie  19 50 24 7 100 

Analiza strzałek ujawnia, że w przypadku otrzymania produktu SO2, w większości 

przypadków (68%) uczniowie wykorzystywali zapis z użyciem strzałki jednokierunkowej (→). 

Dla produktu H2SO3, udział strzałek jednokierunkowych oraz tych w obu kierunkach był 

podobny, natomiast dla produktów SO2 ∙ H2O oraz HSO3
− udział strzałki w obu kierunkach był 

przeważający (tabela 5.11). 

Tabela 5.11. Analiza zastosowanych strzałek w zapisie równań reakcji hydrolizy anionu siarczanowego(IV). 

 Strzałki [%] 

Produkty → ⇄ 

SO2
 68 32 

SO2 ∙ H2O 59 41 

H2SO3 68 32 

HSO3
− 28 72 

5.5. Wnioski 

Przeprowadzone badanie potwierdziło, że opis procesu hydrolizy sprawia wiele trudności 

uczniom na poziomie szkoły średniej, nawet jeżeli są to utalentowani uczniowie, szczególnie 

zainteresowani chemią [90]. Pierwszym aspektem zwracającym uwagę podczas analizy 

równań reakcji zapisanych przez uczniów jest kwestia rozważania hydrolizy, jako własności 

jonów lub całej soli. Większość uczniów zapisywała równania reakcji, w których uwzględniała 

reakcję jonu z cząsteczkami wody. Praktycznie zawsze zapis ten był poprzedzany równaniem 

dysocjacji soli. Widoczne jest tu silne sekwencjonowanie zdarzeń przez uczniów. Genezy tego 

zapisu można doszukiwać się w programie nauczania i kolejności omawiania tych zagadnień. 

Z rozpuszczaniem soli i opisem procesu dysocjacji uczniowie spotykają się już w gimnazjum, 

wtedy też uczą się zapisywać równania reakcji w formie jonowej. Proces hydrolizy omawiany 

jest na kolejnym etapie kształcenia. Dodatkowo, często podczas sprawdzianów uczniowie 
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mają za zadanie jedynie uzasadnić odczyn roztworu soli, a nie opisać procesy zachodzące 

podczas rozpuszczania soli, a zatem koncentrują się tylko na reakcji wybranego jonu z wodą. 

Taki opis, poprawnie opisuje odczyn roztworu, jednak może być mylący w odniesieniu 

do definicji hydrolizy (solwolizy), ponieważ nie dochodzi tu do rozerwania wiązań 

w reagującej substancji.  

W analizowanym zadaniu uczniowie powinni byli rozważyć 4 procesy hydrolizy Na2CO3, 

MgCl2, ZnCl2 oraz Cr2(SO3)3. Dla roztworu soli chlorku cynku, czyli soli pochodzącej 

od słabej zasady i mocnego kwasu, uczniowie zazwyczaj wskazywali poprawny - kwasowy 

odczyn roztworu, a w równaniu reakcji będącym uzasadnieniem tego odczynu, wskazywali 

(92% odpowiedzi) powstawanie wodorotlenku cynku Zn(OH)2, czyli substancji trudno 

rozpuszczalnej (S = 4,2∙10-5 g/100 g H2O, 20oC) [91]. Mimo, iż uczniowie nie opatrzyli 

produktu indeksem wyjaśniającym czy związek ten występuje w roztworze (aq), czy wydziela 

się w postaci osadu (s), wykorzystanie w większości przypadków strzałek jednokierunkowych 

(→) wskazuje na nieodwracalny charakter procesu, a zatem tworzenia się osadu Zn(OH)2. 

Jeżeli jednak rozważymy przebieg procesu rozpuszczania chlorku cynku 

(S = 408 g/100 g H2O, 25oC) [91] to można zauważyć, że dodanie niewielkiej ilości tej 

substacji do wody (tak jak to było opisane w zadaniu „Niewielką ilość wybranych soli (ciała 

stałe) wprowadzono do wody destylowanej (…)”) skutkuje otrzymaniem klarownego roztworu 

o odczynie kwasowym (Doświadczenie A, str. 94). W związku z tym bardziej adekwatnym 

opisem zachodzącego procesu jest uwzględnienie akwahydrokso kompleksu cynku (równanie 

21) [92]:  

Zn2+ + 7H2O ⇄ [Zn(H2O)5OH]
+ + H3O

+ (21) 

Istotę tego procesu odzwierciedla zapis 15% uczniów, którzy jako powstający produkt 

zapisali  Zn(OH)+, pomijając hydratację jonu cynku.  

Dla roztworu chlorku magnezu już samo określenie odczynu stanowi dla uczniów 

problem. Większość z nich (55%) opisuje roztwór, jako obojętny i uznaje, że w tym przypadku 

hydroliza nie zachodzi. Uzasadnieniem tego zapisu jest pojawiająca się w podręcznikach 

informacja, że wodorotlenki 1 i 2 grupy układu okresowego, za wyjątkiem berylu, tworzą silne 

zasady [12]. Określenie odczynu tej soli, jako obojętny, nie jest jednak zgodne z obserwacjami, 
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a pH roztworu chlorku magnezu mieści się w zakresie 5-6 co wskazuje na zachodzenie 

hydrolizy kwasowej. Taki odczyn podało 38% uczniów. Większość z nich wymieniło, jako 

produkt reakcji wodorotlenek magnezu, a 10% jon MgOH+. W przypadku uwzględnienia, jako 

produktu wodorotlenku magnezu 70% uczniów posłużyło się strzałką jednokierunkową. Zapis 

ten jest analogiczny do opisu chlorku cynku, jednak zachowanie tych dwóch soli 

w rzeczywistości różni się od siebie. W przypadku chlorku magnezu, dodanie mniejszej lub 

większej ilości tej soli do wody (aż do granicy rozpuszczalności S = 56 g/100 g H2O, 25oC) 

[91] nie skutkuje powstaniem osadu wodorotlenku magnezu (doświadczenie A, doświadczenie 

C, str. 95), pomimo, że jest to substancja trudno rozpuszczalna (S = 6,9 ∙ 10-4 g/100 g H2O, 

20oC) [91], a zatem kwasowy odczyn uzasadnić można, zapisując równanie nr 22: 

[Mg(H2O)6]
2+ + H2O⇄   [Mg(H2O)5OH]

+ + H3O
+ (22) 

Przypadek siarczanu(IV) chromu(III) był dla badanych najtrudniejszy, o czym świadczy 

m. in. brak odpowiedzi - 11,8% uczniów. Dla tej substancji opis procesu hydrolizy jest bardziej 

złożony, ponieważ należy rozważyć hydrolizę zarówno dla kationu jak i anionu. Ponieważ 

powstający kwas i zasada mają różną moc (odpowiednio pKa1= 1,85 (25oC); pKb= 16,30 (25oC) 

[91], odczyn roztworu jest słabo kwasowy. Uczniowie jednak nie mieli dostępu do stałych 

dysocjacji tych substancji, więc odpowiedzią oczekiwaną było określenie odczynu jako 

zbliżonego do obojętnego, taką odpowiedź udzieliło 8% uczniów. Znakomita większość (68%) 

opisała odczyn, jako obojętny, przy czym 34% z nich uznało, że „hydroliza nie zachodzi”, 

a pozostali zaniedbali różnicę mocy kawasu i zasady. 

Uzasadnienie odczynu Cr2(SO3)3 obejmowało zazwyczaj zapis dwóch osobnych równań dla 

anionu i kationu (88%). Dla kationu najczęściej zapisywanym produktem był wodorotlenek 

chromu(III), a jedynie 16% uczniów uwzględniło powstawanie jonów, w tym stopniowy zapis 

hydrolizy uwzględniło 2% uczniów. Należy nadmienić, że zachowanie kationu Cr3+ można 

opisywać analogicznie do Zn2+, a zatem niewielkie stężenia prowadzą do powstania 

akwahydrokso kationu chromu(III) [93] [Cr(H2O)
5
OH]2+: 

𝐶𝑟3+ + 7𝐻2𝑂 ⇄ [𝐶𝑟(𝐻2𝑂)5𝑂𝐻]
2+ + 𝐻3𝑂

+  (23) 

a większe stężenia do trudno rozpuszczalnego wodorotlenku chromu(III) (S = 1,3 ∙ 10-7 g/100 g 

H2O, 25oC) [91], obserwowanego jako wydzielający się osad barwy zielonej. Mimo, iż tak jak 
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w przypadku Zn(OH)2, produkt wodorotlenku chromu(III) nie został opisany jako ciało 

stałe (s), o oczekiwanym powstawaniu osadu może świadczyć zastosowanie strzałki 

jednokierunkowej.  

Zapis reakcji anionu siarczanowego(IV) z wodą w połowie przypadków (50%) 

uwzględniał powstawanie kwasu siarkowego(IV), w drugiej kolejności anionów 

wodorosiarczanowych(IV) HSO3
− (24%), tlenku siarki(IV) SO2 (19%), a zapis SO2 ∙ H2O 

uwzględniło 7% uczniów. Rozważając podawane przez uczniów produkty reakcji należy 

zwrócić uwagę, że kwas siarkowy(IV) jest kwasem niestabilnym, ulegającemu rozkładowi do 

H2O i SO2 [94], [95]. Część uczniów uwzględniła ten fakt, zapisując produkt rozkładu tego 

kwasu, czyli tlenek siarki(IV) w dwóch formach zapisu SO2 i SO2 ∙ H2O. Zapis tlenku siarki 

po stronie produktu nie był jednak opatrzony indeksem wyjaśniającym czy związek ten 

występuje w roztworze, czy wydziela się w formie gazu. Również i w tym przypadku 

o charakterze procesu może świadczyć typ zastosowanych strzałek w równaniach reakcji. 

Wykorzystanie strzałki w jednym kierunku (→) w 68% przypadków dla produkty SO2 

sugeruje, że jest to produkt gazowy. Można przyjąć, że zapis SO2 ∙ H2O jest formą 

uwzględnienia wodnego roztworu tlenku siarki(IV) (hydratu), jednak z formalnego punktu 

widzenia zapis ten jest niepoprawny. Stosuje się go, podkreślając występowanie w roztworze 

wodnym dwóch tautomerycznych form kwasu siarkowego(IV): H-S(=O)2OH i SO(OH)2 oraz 

ich jonów, odpowiednio HSO3
- i SO2OH- [94], [96]. Jednakże występowanie i trwałość tych 

cząsteczek nie jest przedmiotem rozważania na poziomie szkoły średniej, stąd można przyjąć, 

że zapisy te są analogią do NH3 ∙ H2O, podkreślającą brak obecności cząsteczek NH4OH 

w roztworach wodnych [97]. Taka analogia nie jest jednak poprawna dla tlenku siarki(IV).  

Dla reakcji anionów węglanowych z wodą, będącej uzasadnieniem odczynu Na2CO3, 

zapis był bardzo podobny do opisu hydrolizy siarczanów(IV). Również tu 24% uczniów 

wpisało nieistniejący w roztworach produkt - kwas węglowy [98], a 12% uczniów podało zapis 

CO2 ∙ H2O. W przypadku Na2CO3 dodanie niewielkiej ilości tej soli do wody nie powoduje 

wydzielenia gazu (doświadczenie D, str. 96), zatem zapis produktu  HCO3
− (25% odpowiedzi), 

jak to podano w równaniu 5 można uznać za najbardziej poprawny. Jednakże wzrost stężenia 

soli, powoduje, że obserwuje się wydzielający się gaz, więc uwzględnienie gazowego 

dwutlenku węgla jako produktu hydrolizy, również należy uznać za poprane. Także w tym 
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przypadku uczniowie nie opisywali powstającego CO2 indeksami (aq) lub (g), a co za tym 

idzie trudno jest dokładnie zinterpretować podane przez nich równania reakcji. W tym miejscu 

warto wspomnieć o analizie strzałek zastosowanych w zapisie równań reakcji, w 70% 

przypadków uczniowie zapisywali strzałkę jednokierunkową, która sugeruje nieodwracalny 

przebieg reakcji, a więc powstawanie produktu gazowego.  

5.6. Propozycja doświadczeń obrazujących procesy hydrolizy wybranych soli 

nieorganicznych.  

Rozważając dydaktyczne aspekty procesu hydrolizy należy pamiętać, że celem tego 

procesu jest nie tylko przyswojenie przez ucznia określonego zasobu wiedzy, ale także 

rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, obserwacji i wyciągania wniosków. Część 

praktyczną rozważań nad procesem hydrolizy można ograniczyć jedynie do badania odczynów 

roztworów poszczególnych soli i rozbudować o analizę powstałych osadów lub wydzielonych 

gazów. Eksperyment chemiczny ma duże znaczenie w procesie nauczania. Nawet jego 

najprostsza forma stanowi bezpośrednią formę poznania [99]. Poniżej zaproponowano kilka 

doświadczeń z zakresu tematu hydrolizy, które mogą posłużyć jako wyjaśnienie błędnej 

interpretacji zachodzących procesów w roztworach wodnych. Uczeń w ten sposób będzie miał 

możliwość weryfikować swoje twierdzenia, odnosić je do obserwacji i formułować 

uogólnienia. Poniżej przedstawiono kilka prostych doświadczeń chemicznych dla soli 

nieorganicznych, które ukazują zachodzący proces hydrolizy. Celowo zastosowano 

substancje, które mogą być wykorzystane w laboratorium szkolnym. Dodatkowo, proces 

hydrolizy zachodzący dla wybranych substancji zależy od warunków jego przeprowadzania. 

Fakt ten pozwoli pokazać, że reakcja hydrolizy dla tej samej substancji może prowadzić 

różnych produktów. 
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5.6.1. Doświadczenie A. Hydroliza chlorku cynku. 

Sprzęt i odczynniki: dwie zlewki o pojemności 250 cm3, łyżeczka, uniwersalne papierki 

wskaźnikowe, chlorek cynku  , woda destylowana. 

Opis wykonania: do dwóch zlewek wlać po ok. 150 cm3 wody destylowanej. Do zlewki nr 

1 dodać ok. 1,0 g (pół łyżeczki), a do nr 2 ok. 15,0 g ZnCl2 (6 łyżeczek). Roztwory 

wymieszać energicznie. Zmierzyć pH obu roztworów przy użyciu pH-metru lub 

uniwersalnego papierka wskaźnikowego o zawężonym zakresie (pH 4-7).  

Obserwacje: w obu zlewkach, pH roztworu wynosi około 5. W zlewce pierwszej powstaje 

klarowny roztwór, w drugiej wytrącił się biały osad. 

Uczeń na postawie obserwacji powinien sformułować dwa wnioski. Po pierwsze odczyn 

roztworu jest kwasowy, znakiem tego zachodzi hydroliza kationowa. Po drugie zmiana 

stężenie roztworu soli prowadzi do innych produktów hydrolizy. W ten sposób uczeń powinien 

zapisać dwa różne równania dla hydrolizy chlorku cynku w zależności od stężenia roztworu 

soli: 

Zlewka 1: Zn2+ + 7H2O ⇄ [Zn(H2O)5OH]
+ + H3O

+ 

Zlewka 2: Zn2+ +  2H2O → Zn(OH)2 + 2H
+ 

Powstały osad można poddać analizie i identyfikacji, wykonując kolejne doświadczenie.  

5.6.2. Doświadczenie B. Badanie właściwości kwasowo-zasadowych osadu 

otrzymanego w wyniku procesu hydrolizy chlorku cynku. 

Sprzęt i odczynniki: trzy probówki, kwas azotowy(V) 0,1 mol/dm3 , zasada 

sodowa 2 mol/dm3 , roztwór oranżu metylowego , alkoholowy roztwór 

fenoloftaleiny , woda destylowana. 

Opis wykonania: w trzech probówkach umieścić po około 2 cm3:  

1. roztworu kwasu azotowego(V) o stężeniu 0,1 mol/dm3, zabarwionego kilkoma 

kroplami oranżu metylowego,  

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:GHS-pictogram-acid.svg&filetimestamp=20100708165354
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:GHS-pictogram-exclam.svg&filetimestamp=20101212153739
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:GHS-pictogram-pollu.svg&filetimestamp=20110811173901
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:GHS-pictogram-acid.svg&filetimestamp=20100708165354
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:GHS-pictogram-rondflam.svg&filetimestamp=20100708165457
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:GHS-pictogram-acid.svg&filetimestamp=20100708165354
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:GHS-pictogram-skull.svg&filetimestamp=20110811174221
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:GHS-pictogram-silhouete.svg&filetimestamp=20110205134735
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2. roztworu zasady sodowej o stężeniu 0,1 mol/dm3, zabarwionej kilkoma kroplami 

fenoloftaleiny, 

3. wody destylowanej. 

Do każdej z probówek wprowadzić szczyptę osadu otrzymanego w pierwszej części 

doświadczenia i wstrząsnąć energicznie. Probówkę nr 2 ogrzać. W probówce 3 zmierzyć pH 

roztworu za pomocą uniwersalnego papierka wskaźnikowego. 

Obserwacje: w pierwszej probówce nastąpiła zmiana barwy roztworu z czerwonej na 

pomarańczową. W probówce drugiej nastąpiło odbarwienie malinowego roztworu. 

W probówce nr 3 brak objawów zachodzącej reakcji, pH roztworu zbliżone do 7. 

Podjęte obserwacje wskazują jednoznacznie na amfoteryczny charakter osadu powstałego 

w reakcji hydrolizy chlorku cynku. Osadem tym jest wodorotlenek cynku reagujący zgodnie 

z równaniami: 

Zn(OH)2 + 2OH−  ⇄ [Zn(OH)4]
2−  

Zn(OH)2 + 2H
+  ⇄  Zn2+ + 2H2O  

Zaproponowane doświadczania powyżej wykorzystujące hydrolizę kationu cynku 

w roztworach o różnych stężeniach, ukazują różnicę w powstających produktach hydrolizy. 

Rozpatrując hydrolizę chlorku magnezu soli pochodzącej od mocnego kwasu i mocnej 

zasadny, można stwierdzić, że hydroliza nie zachodzi, a odczyn roztworu tej soli jest obojętny. 

Jednakże, jak pokazuje praktyka, nie jest to zgodne z obserwacjami i wynikami 

doświadczenia. Roztwór chlorku magnezu ma odczyn kwasowy, ale również dla roztworu 

nasyconego brak objawów powstawania osadu wodorotlenku magnezu. 

5.6.3. Doświadczenie C. Hydroliza chlorku magnezu. 

Sprzęt i odczynniki: zlewka o pojemności 250 cm3, łyżeczka, pH-metr, szalka Petriego, 

waga, chlorek magnezu, woda destylowana. 

Opis wykonania: Do zlewki wlać 10 cm3 wody destylowanej i dodać 4,7 g chlorku 

magnezu. Roztwór wymieszać energicznie. Zmierzyć pH roztworu przy użyciu pH-metru.  

Obserwacje: pH roztworu wynosi 6,5. 
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Odczyn kwasowy roztworu, wskazuje na zachodzenie hydrolizy kationu magnezu. 

Ze względu na fakt, że w roztworze nie obserwuje się zmętnienia ani wytrącenia osadu, 

hydroliza powinna być opisana równaniem: 

[Mg(H2O)6]
2+ + H2O⇄   [Mg(H2O)5OH]

+ + H3O
+ 

Wśród proponowanych doświadczeń z zakresu hydrolizy nie może zabraknąć 

doświadczenia związanego z hydrolizą anionową. Przykład soli węglanu sodu, może również 

posłużyć do rozważań nad produktem końcowym hydrolizy w kontekście stężenia soli.  

5.6.4. Doświadczenie D. Hydroliza węglanu sodu. 

Sprzęt i odczynniki: dwie probówki, łyżeczka, węglan sodu , alkoholowy roztwór 

fenoloftaleiny , woda destylowana. 

Opis wykonania: Dwie probówki wypełnić do połowy wodą destylowaną. Do pierwszej 

wprowadzić ok. 0,1 g Na2CO3 (szczypta), a do drugiej ok. 1,5 g Na2CO3 (1 łyżeczka). 

Zawartość probówek wymieszać szklanym pręcikiem (nie wytrząsać!). Obserwować ścianki 

probówki. Następnie do obu probówek dodać kroplę roztworu fenoloftaleiny.  

Obserwacje: w probówce pierwszej brak oznak zachodzącej reakcji, jednak dodany 

wskaźnik barwi się na malinowo. W probówce nr 2 na ściankach probówki pojawiają się 

pęcherzyki bezbarwnego gazu. Po dodaniu fenoloftaleiny roztwór barwi się na kolor 

malinowy. 

Podobnie jak w przypadku doświadczenia A, w obu przypadkach zachodzi reakcja 

hydrolizy, lecz produkty tego procesu różnią się od siebie i zależą od stężenie roztworu. 

Odpowiednio w probówce nr 1 zachodzi hydroliza anionowa zgodnie z równaniem: 

CO3
2− + H2O ⇄  HCO3

− + OH− 

W probówce nr 2 w wyniku zwiększenia stężenia anionu węglanowego, wzrasta stężenie 

tlenku węgla(IV), który wydziela się z roztworu w postaci gazu. W tym przypadku równanie 

hydrolizy przyjmuje postać: 

CO3
2− + H2O ⇄  CO2 ↑ + 2OH

− 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:GHS-pictogram-silhouete.svg&filetimestamp=20110205134735
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5.7. Podsumowanie 

Jak widać, zapis równań reakcji opisujących proces hydrolizy dla soli nieorganicznych 

jest dla uczniów niezwykle trudny i może spotkać się z wieloma jego interpretacjami, oraz 

mnogością wskazywanych produktów reakcji. Hydroliza jest procesem silnie złożonym, do 

opisu którego niezbędne jest rozważenie kilku procesów w stanie równowagi. Dodatkowo, 

zapis równań hydrolizy wymaga od ucznia obszernej wiedzy na temat budowy materii 

i właściwości związków posiadający budowę jonową oraz cząsteczkową, reakcji kwasowo-

zasadowych, mocy kwasów i zasad, a w niektórych przypadkach dodatkowo budowy 

związków koordynacyjnych. Na poziomie liceum proces hydrolizy jest znacznie uproszczony 

i odnosi się jedynie do określenia odczynu roztworu oraz zapisania równia reakcji, które ten 

odczyn potwierdza. Uczniowie nie koncentrują się na procesach, jakie zachodzą w trakcie 

rozpuszczania soli w wodzie, a jedynie na zapisie odpowiedniego równania reakcji wybranego 

jonu z wodą. Określenie odczynu roztworu wodnego soli nie stanowi dla uczniów większego 

problemu. W większości przypadków odczyn ten był określony poprawnie. Największa 

trudność dla uczniów dotyczyła przypadku soli pochodzącej od słabego kwasu i słabej zasady. 

W większości odczyn zostaje opisany jako obojętny, co nie jest zgodne ze stanem faktycznym. 

W przypadku tego typu soli należy rozważyć stałe dysocjacji kwasów i zasad, i odnieść je 

następnie do przewidywanego odczynu. Na tej podstawie można go opisać jako słabo 

kwasowy lub słabo zasadowy. W ujęciu szkolnym na poziomie liceum odczyn takiego 

roztworu można zapisać jako zbliżony do obojętnego. Jak pokazuje badanie niewielki procent 

uczniów jest zaznajomionych z tym faktem. Potwierdzeniem odczynu wodnego roztworu soli 

jest reakcja odpowiedniego jonu z wodą. Jak pokazuje badanie część z uczniów, zapis 

hydrolizy przedstawia zapisem cząsteczkowym, który odwzorowuje często stosowany 

w podręcznikach szkolnych i akademickich schemat będący znacznym uproszczeniem:  

𝑘𝑤𝑎𝑠 +  𝑧𝑎𝑠𝑎𝑑𝑎   
     ℎ𝑦𝑑𝑟𝑜𝑙𝑖𝑧𝑎      
←              

𝑧𝑜𝑏𝑜𝑗ę𝑡𝑛𝑖𝑒𝑛𝑖𝑒  
→              𝑠ó𝑙 + 𝑤𝑜𝑑𝑎 

Należy podkreślić, że zapisem poprawnym jest tylko i wyłącznie zapis jonowy tzw. 

skrócony, gdyż rozpuszczalne sole występują w roztworach wodnych jedynie w formie 

zdysocjowanej. Dodatkowo stosowanie słowa „cząsteczkowy” w stosunku do soli może 

prowadzić uczniów do błędnych wniosków odnośnie budowy soli.  
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Odrębnym aspektem zachodzenia procesu hydroliza jest identyfikacja jego produktów. 

Uczniowie w przypadku hydrolizy kationu berylu oraz kationów metali grup 3-13 

(z wyłączeniem Ag) w przeważającej większości zapisują reakcję hydrolizy prowadzącą do 

powstania nierozpuszczalnego w wodzie wodorotlenku. Powstawanie osadu trudno 

rozpuszczalnego wodorotlenku ww. metali towarzyszy podczas sporządzania roztworu 

stężonego soli ww. metali. W przypadku roztworów rozcieńczonych osad nie powstaje, 

a reakcja hydrolizy prowadzi do powstania akwahydrokso kompleksu. W przypadku hydrolizy 

anionowej, uczniowie powinni skupić się na hydrolizie stopniowej reszt kwasowych 

pochodzących od słabych kwasów. Jak udało się zauważyć, większa część uczniów zapisuje 

hydrolizę, która prowadzi bezpośrednio do odtworzenia cząsteczki kwasu lub w przypadku 

anionu nietrwałego kwasu do odpowiedniego gazu. Również i w tym przypadku podczas 

rozważań nad produktem reakcji hydrolizy anionowej uczniowie powinni wziąć pod uwagę 

stężenie roztworu i odnieść go do rzeczywistych produktów. Należy zwrócić uwagę również 

na fakt, że uczniowie posiadają błędne teorie na temat wybranych kwasów. Przykładowo część 

uczniów podczas hydrolizy anionu węglanowego zapisuje wśród produktów nieistniejący 

w roztworze wodnym kwas węglowy. 

Rozpatrując hydrolizę konkretnych związków, każdy przykład należy badać 

indywidualnie, a co za tym idzie, skupić się na właściwościach konkretnych jonów ulegającym 

hydrolizie, jak również odnieść się do warunków przeprowadzanego procesu, czyli do stężenia 

roztworu. Na koniec należy dodać, że omawianie zjawisk hydrolizy jest istotne dla zwrócenia 

uwagi uczniów na to, że woda, często postrzegana jedynie jako rozpuszczalnik, 

w rzeczywistości może być także ważnym reagentem w ustalających się w roztworach 

równowagach. 

Publikacja opracowana na podstawie prowadzonych badań: 

K. Orwat, P. Bernard, A. Migdał-Mikuli, i A. Migdał-Mikuli, „Alternative Conceptions Of 

Common Salt Hydrolysis Among Upper-Secondary-School Students”, J. Balt. Sci. Educ., t. 16, 

nr 1, s. 64-76, 2017. ISSN: 1648-3898 
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6. Podsumowanie 

Cel pracy miał charakter dwutorowy. Z jednej strony skupiono się na badaniach 

teoretycznych mających na celu sprawdzenie i budowanie teorii wybranych zagadnień 

chemicznych oraz jej udoskonalanie. Z drugiej strony podjęto różnorodne badania praktyczne 

mające na celu rozwiązanie wybranych, aktualnych problemów z dydaktyki chemii na różnych 

poziomach edukacji. Praca doktorska jest podzielona na cztery główne działy (numery działów 

odpowiadają spisowi treści): 

2. Badanie polimorfizmu związku [Mg(DMSO)6](ClO4)2 i wykorzystanie wyników 

badań w zajęciach dydaktycznych ze spektroskopii ciała stałego. 

3. Opracowanie i pilotażowe wdrożenie ćwiczenia dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych z zakresu polimorfizmu tlenku glinu. 

4. Opracowanie i pilotażowe wdrożenie ćwiczenia dla uczniów szkół gimnazjalnych 

z zakresu elementów Zielonej Chemii w oparciu o technologię otrzymywania lakierów 

powłokowych. 

5. Alternatywne ujęcie zapisu procesu hydrolizy wybranych związków nieorganicznych 

wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

Każdy z działów porusza inne zagadnienie z dziedziny chemii, lecz struktura każdego 

z nich jest podobna. W związku z tym w każdym dziale zdefiniowany jest odrębny problem 

badawczy, a podjęte w pracy doktorskiej badania pozwoliły na jego weryfikację.  

Badanie własne nad polimorfizmem związku kompleksowego [Mg(DMSO)6)](ClO4)2 

umożliwiły identyfikację trzech przejść fazowych w obrębie ciała stałego i jeden punkt 

topnienia. Dodatkowo podjęte badania spektroskopowe i ich wyniki pozwalają powiązać 

przejścia fazowe ze zmianami dynamiki molekularnej poszczególnych grup molekularnych 

w omawianym związku. Uzyskane wyniki mogą służyć jako materiał dydaktyczny, ilustrujący 

temperaturową zależność kształtu pasma spektralnego w podczerwieni, co potwierdzono 

poprzez pilotażowe wdrożenie ww. materiałów podczas kursu „Spektroskopia ciała stałego” 

dla studentów I. roku studiów magisterskich na kierunku „Chemia”. 
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Zagadnienie polimorfizmu związków chemicznych stanowi również podwalinę działu 

trzeciego. Podjęte w ramach pracy badania pozwoliły na opracowanie procedury 

laboratoryjnej umożliwiającej otrzymanie w szkolnej pracowni chemicznej różnych odmian 

polimorficznych tlenku glinu, różniących się właściwościami kwasowo-zasadowymi. Wyniki 

tej pracy mogą być szczególnie przydatne dla nauczycieli chemii, którzy stosując ww. 

procedury mogą samodzielnie otrzymać pożądane preparaty tlenku glinu wykazujące 

oczekiwane właściwości kwasowo-zasadowe.  Opracowane procedury mogą znaleźć również 

zastosowanie jako ćwiczenie laboratoryjne wykonywane przez uczniów. Ćwiczenie to może 

stanowić samodzielną całość, lub element obszernego eksperymentu dotyczącego badania 

właściwości chemicznych tlenków trzeciego okresu. Fakt występowania tlenku glinu w kilku 

odmianach polimorficznych różniących się właściwościami kwasowo-zasadowymi został 

wykorzystany do stworzenia sytuacji problemowej, z którą uczniowie mogą zmierzyć się 

podczas wykonywania i analizy wyników ww. ćwiczenia.  Przeprowadzone badanie 

pilotażowe potwierdziło skuteczność opracowanych procedur laboratoryjnych i możliwość ich 

zastosowania w formie ćwiczenia laboratoryjnego wykonywanego samodzielnie przez 

uczniów.   

Celem kolejnej części pracy było opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego pozwalającego 

na wprowadzenie wybranych zagadnień związanych z tematyką zielonej chemii podczas zajęć 

szkolnych. Jako temat przewodni wybrano otrzymywanie oraz właściwości lakierów 

klasycznych oraz światłoutwardzalnych. Przygotowanie ćwiczenia obejmowało adaptacją 

aktualnie stosowanych procesów technologicznych (procesy stosowane przez firmę PPG 

Polifarb Cieszyn) do warunków i możliwości typowych szkolnych pracowni chemicznych.  

Przeprowadzone pilotażowe wdrożenie ćwiczenia z uczniami gimnazjów i liceów pozwala 

stwierdzić, że zaproponowane procedury są dostosowane do umiejętności laboratoryjnych ww. 

uczniów.  Podczas realizacji ćwiczenia uczniowie zapoznają się z procesem produkcji, 

aplikacji, utwardzania oraz badania właściwości powierzchni lakierów. Pomimo znacznego 

uproszczenia odwzorowywanych procesów technologicznych, wykonanie ćwiczenia pozwala 

uczniom sformułować oczekiwane wnioski na temat wpływu analizowanych technologii na 

środowisko i połączyć je z celami i niektórymi z założeń zielonej chemii. Ponadto 

przeprowadzone analiza statystyczna wyników testu wiedzy przeprowadzonego wśród 

uczniów przed i po realizacji ćwiczenia wskazuje, że ćwiczenie to pozytywnie wpływa na ich 



101 
 

poziom wiedzy zarówno z zakresu chemii lakierów, jaki i zielonej chemii. Podczas badania 

wpływu ćwiczenia na wiedzę uczniów, przeprowadzono dodatkowe badanie poziomu wiedzy 

nauczycieli chemii z zakresu zielonej chemii. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że 

wiedza nauczycieli bazuje na wiedzy potocznej i nie jest znacząco wyższa niż wiedza uczniów 

na poziomie liceum i gimnazjum. Fakt ten wskazuje, że konieczne jest nie tylko 

opracowywanie nowych zagadnień pozwalających na wprowadzenie tematyki zielonej chemii 

podczas lekcji chemii, ale również szkolenie nauczycieli z tego zakresu.  

W ostatnim dziale poświęconym hydrolizie udało się zidentyfikować najczęstsze błędne 

koncepcje (ang. misconceptions) dotyczące opisu procesu hydrolizy soli nieorganicznych 

przez uczniów. Badanie to przeprowadzono na grupie 235 uczniów biorących udział 

w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Chemicznej organizowanym przez Zakład Dydaktyki 

Chemii  UJ.  Forma przeprowadzanego badania pozwoliła m.in. na analizę stosowanych przez 

uczniów zapisów równań reakcji hydrolizy. Na podstawie tej analizy można wnioskować, że 

poprawne określenie odczynu wodnych roztworów soli nieorganicznych zazwyczaj nie 

przysparza uczniom problemów, wyjątkiem jest przypadek soli pochodzących od słabej zasady 

i słabego kwasu, dla których odczyn powinien być opisywany jako zbliżony do obojętnego, 

a często jest określany przez uczniów jako obojętny.  Innym aspektem, ujawnionym podczas 

prowadzonego badania jest fakt, iż dla hydrolizy kationu berylu oraz kationów metali 

grup 3 – 13 (z wyłączeniem Ag) w przeważającej większości uczniowie zapisują reakcję 

hydrolizy prowadzącą do powstania nierozpuszczalnego w wodzie wodorotlenku, pomijając 

reakcję hydrolizy prowadzącą do powstania akwahydrokso kompleksu. Analogiczna sytuacja 

nakreśla się w przypadku hydrolizy anionów reszt kwasowych pochodzących od słabych 

kwasów. Uczniowie zapisują równanie reakcji hydrolizy prowadzącej do odtworzenia czą-

steczki kwasu lub w przypadku anionu nietrwałego kwasu do odpowiedniego gazu. 

W analizowanych równaniach reakcji hydrolizy udało się zidentyfikować wśród produktów 

reakcji m. in. zapisy cząsteczkowe H2CO3 i H2SO3, kwasów nietrwałych w roztworze 

wodnym, oraz zapis SO2 ∙ H2O będący błędną analogią zapisu CO2 ∙ H2O.  Interpretację 

przedstawianych przez uczniów równań reakcji hydrolizy utrudnia również fakt, że uczniowie 

nie stosują konsekwentnie strzałek kierunkowych jak również nie opisują stanu skupienia 

produktów reakcji. Wyniki badania potwierdzają, iż temat związany z opisem reakcji 

przebiegających w roztworach wodnych, tak jak omawiany proces hydrolizy, jest dla uczniów 
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niezwykle trudny i można spotkać się z wieloma błędnymi interpretacjami. Zdiagnozowane 

problemy mogą wynikać z niewystarczającej praktyki laboratoryjnej uczniów. Zazwyczaj 

podczas omawiania tematu hydrolizy soli, nauczyciele badają jedynie odczyn wodnych 

roztworów soli różnego typu. Celowym wydaje się bardziej analityczne podejście 

do zagadnienia. Z tego powodu opracowano propozycję interwencji - procedury laboratoryjne 

- pozwalające uczniom samodzielnie zbadać przebieg wybranych procesów hydrolizy 

w zależności m.in. od stężenia reagentów. 

Podczas pracy nad rozprawą doktorską udało się wypracować materiały, które posłużyły 

opracowaniu publikacji o zasięgu międzynarodowym. Tematy publikacji są ściśle związane 

z badaniami podjętymi w pracy. Wyróżnić można: 

1. E. Szostak, A. Migdał-Mikuli, i K. Orwat, „Vibrational spectroscopy studies of solid-

solid phase transitions in [Mg(OS(CH3)2)6](ClO4)2 and in its deuterated analogue”, Vib. 

Spectrosc., t. 89, s. 123-130, 2017.  

DOI: 10.1016/j.vibspec.2017.02.001 

1. K. Orwat, P. Bernard, i A. Migdał-Mikuli, „Obtaining and investigating amphoteric 

properties of aluminum oxide in a hands-on laboratory experiment for high school 

students”, J. Chem. Educ., t. 93, nr 5, s. 906-909, 2016. 

DOI: 10.1021/acs.jchemed.5b00314 

2. K. Orwat, P. Bernard, Sz. Wróblewski i J. D. Mendez, „Traditional vs. UV-cured 

coatings - an inquiry-based experiment for introducing green chemistry”, The Maced. 

J. Chem. Chem. Eng., 2018 - artykuł przyjęty do publikacji.  

DOI:  10.20450/mjcce.2018.1512 

3. K. Orwat, P. Bernard, A. Migdał-Mikuli, i A. Migdał-Mikuli, „Alternative 

conceptions of common salt hydrolysis among upper-secondary-school students”, 

J. Balt. Sci. Educ., t. 16, nr 1, s. 64-76, 2017. ISSN: 1648-3898
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Załącznik A. Otrzymywanie różnych polimorficznych form tlenku glinu.  

 

I. Termiczny rozkład wodorotlenku glinu w piecu laboratoryjnym. 

Materiały: tygiel porcelanowy (20 ml), piec laboratoryjny, szczypce, wodorotlenek glinu, 

waga. 

1. Przygotuj próbkę wodorotlenku glinu, w tym celu należy odważyć na wadze 

odpowiednią ilość wodorotlenku glinu tak, aby próbka stanowiła nie więcej niż 1/3 

wysokości tygla. 

2. Rozgrzej piec do temperatury 250oC.  

3. Przygotowana próbkę umieść w piecu i ogrzewaj do stałej masy. Uwaga! Pamiętaj, aby 

używać szczypiec laboratoryjnych! Nie dotykaj gorącego tygla palcami. Nie stawiaj 

gorącego tygla na wadze! 

4. Zanotuj wszystkie informacje w karcie pracy. 

 

II. Termiczny rozkład wodorotlenku glinu na palniku Bunsena. 

Materiały: tygiel porcelanowy (20 ml), termometr na podczerwień, szczypce, palnik Bunsena 

wodorotlenek glinu, waga. 

1. Przygotuj próbkę wodorotlenku glinu, w tym celu należy odważyć na wadze 

odpowiednią ilość wodorotlenku glinu tak, aby próbka stanowiła nie więcej niż 1/3 

wysokości tygla. 

2. Tygiel z próbką ogrzewaj ogrzewać w górnej części płomienia palnika do uzyskania 

stałej masy. Dopasuj płomień palnika i wysokość tygla nad płomieniem 

z wykorzystaniem termometru na podczerwień, pamiętając, aby temperatura 

ogrzewania wynosiła ok. 250oC. Uwaga! Pamiętaj, aby używać szczypiec 

laboratoryjnych! Nie dotykaj gorącego tygla palcami. Nie stawiaj gorącego tygla na 

wadze! 

3. Zanotować wszystkie informacje w karcie pracy. 
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III.  Rozkład termiczny wodorotlenku glinu przy użyciu kuchenki mikrofalowej. 

Materiały: Moduł AST, tygiel porcelanowy (20 ml) z pokrywką, kuchenka mikrofalowa, 

szczypce, wodorotlenek glinu, węgiel aktywny granulowany (średnica 1-4 mm), szczypce. 

Przygotowanie próbki: 

1. Moduł AST wypełnij granulowanym węglem aktywnym. 

2. Przygotuj próbkę wodorotlenku glinu, w tym celu należy odważyć na wadze 

odpowiednią ilość wodorotlenku glinu tak, aby próbka stanowiła nie więcej niż 

1/3 wysokości tygla. 

3. Tygiel umieścić we wnętrzu doniczki porcelanowej wypełnionej węglem aktywnym 

w taki sposób, aby węgiel otaczał tygiel na wysokość próbki wodorotlenku.  

4. Moduł AST wraz z tyglem umieść w kuchence mikrofalowej w hot spocie. Pamiętaj, 

aby użyć podstawkę z zaprawy murarskiej. 

5. Ustaw moc kuchenki na ok. 1/3. 

6. Ogrzewaj próbkę przez ok. 3 minuty. 

7. Po ogrzewaniu skontroluj masę próbki. 

8. Zanotuj wszystkie informacje w karcie pracy. 

Prażenie tlenku glinu. 

Materiały: Moduł AST, tygiel porcelanowy (20 ml) z pokrywką, kuchenka mikrofalowa, 

szczypce, tlenek glinu o właściwościach amfoterycznych, węgiel aktywny granulowany 

(średnica 1-4 mm), szczypce, waga. 

Przygotowanie próbki: 

1. Moduł AST wypełnij granulowanym węglem aktywnym. 

2. Przygotuj próbkę tlenku glinu otrzymanego w eksperymencie 1, w tym celu należy 

odważyć na wadze odpowiednia masę tlenku glinu tak, aby próbka stanowiła nie więcej 

niż 1/3 wysokości tygla. 

3. Tygiel umieścić we wnętrzu doniczki porcelanowej wypełnionej węglem aktywnym 

w taki sposób, aby węgiel otaczał tygiel na wysokość próbki tlenku.  
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4. Moduł AST wraz z tyglem umieść w kuchence mikrofalowej w hot spocie. Pamiętaj, 

aby użyć podstawkę z zaprawy murarskiej. 

5. Ustaw moc kuchenki na ok. 1/3. 

6. Ogrzewaj próbkę przez ok. 3 minuty. 

7. Po ogrzewaniu skontroluj masę próbki. 

8. Zanotuj wszystkie informacje w karcie pracy. 

9. Zanotuj wszystkie informacje w karcie pracy. 

 

 

 

 

Załącznik B. Badanie charakteru chemicznego tlenków 3. okresu. 

Karta pracy - Badanie charakteru chemicznego tlenków 

Materiały: kwas solny (1∙10-3 mol∙dm-3), zasada sodowa (1∙10-3 mol∙dm-3), roztwór oranżu 

metylowego, alkoholowy roztwór fenoloftaleiny, otrzymane próbki tlenków, palnik, zapałki, 

probówki, statyw. 

1. Zbadaj charakter chemiczny otrzymanych próbek w reakcji z kwasem, woda i zasadą. 

W tym celu: do trzech probówek dodać kolejno kwas solny z dodatkiem oranżu 

metylowego, wodę destylowaną oraz zasadę sodowa z dodatkiem alkoholowego 

roztworu fenoloftaleiny. 

2. Do probówek dodaj szczyptę badanej próbki. 

3. W przypadku niezaobserwowania żadnych zmian, probówkę ogrzej w płomieniu 

palnika. 

4. Zanotuj obserwacje w karcie pracy. 

5. Powtórz doświadczenie dla kolejnych badanych tlenków. 

 



 
 

1
1
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Załącznik C. Karty pracy - badanie właściwości kwasowo-zasadowych tlenków 3. okresu.   

I. Przygotowanie tlenku glinu 

 Substancja 

 

……………….. 

Substancja 

 

……………….. 

Metoda kalcynacji 
  

Masa próbki, [g] 
  

Czas ogrzewania 
  

Parametry ogrzewania (np. temp., moc) 
  

Masa produktu, [g] 
  

Δm, [g] 
  

Wydajność procesu kalcynacji, [%] 
  



 
 

1
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II. Właściwości tlenków 3. okresu 

 

 Na2O MgO Al2O3 SiO2 P4O10 SO2 

R
ea

k
cj

a 
z 

H
C

l (
aq

) Obserwacje: 
      

Równanie 

reakcji 

chemicznej: 

      

R
ea

k
cj

a 
z 

N
aO

H
(a

q
) 

Obserwacje: 
      

Równanie 

reakcji 

chemicznej: 

      

Charakter chemiczny: 
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Załącznik D. Test wiedzy na temat właściwości kwasowo-zasadowych tlenków 3. okresu. 

Informacja do zadania 1 

Podział tlenków może być oparty na różnych kryteriach, m.in: 

 ze względu na skład; 

 ze względu na ich charakter chemiczny - zasadowe, kwasowe, amfoteryczne 

i obojętne; 

 ze względu na zachowanie wobec wody. 

Zadanie 1. 

Poniżej podano zbiór wybranych tlenków: 

Na2O MgO Al2O3 SiO2 P4O10 SO2 

A) Podziel podane tlenki ze względu na ich charakter chemiczny. W tym celu przyporządkuj 

wzory tlenków do odpowiedniej kolumny w tabeli. 

 

TLENKI 

zasadowe kwasowe amfoteryczne obojętne 

    

 

B) Spośród podanych powyżej tlenków podaj, który/e jest/są obojętne wobec wody: 

………………………………………………………………………………………………….. 

Informacja do zadania 2 

Ostrożne ogrzewanie bajerytu, czyli wodorotlenku glinu Al(OH)3 prowadzi do odszczepienia 

w temperaturze 450 K wody i utworzeniu bemitu - AlO∙OH, który w czasie dalszego 

ogrzewania traci stopniowo wodę i poprzez różnego rodzaju fazy pośrednie, przemienia się 

w temperaturze  ok. 1500 K w α-Al2O3, korund. 
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Zadanie 2.1. 

Zapisz reakcję termicznego rozkładu bajerytu w temperaturze ok. 1500 K. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Zadanie 2.2. 

Określ charakter chemiczny korundu. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Zadanie 2.3. 

Zapisz odpowiednie równania reakcji chemicznych potwierdzających charakter chemiczny 

korundu: 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………..
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Załącznik E. Pre i post-test na temat zielonej chemii. 

1. Opisz krótko przebieg procesu (mechanizm) schnięcia: 

a) Lakieru UV 

b) Lakieru klasycznego  

2. Przyporządkuj, połącz strzałkami podane poniżej cechy do typu lakieru. Niektóre 

z odpowiedzi mogą pasować do obu typów albo do żadnego z nich: 

 

A. Jest drogi przy zakupie i w stosowaniu 

 

B. Może być stosowany do malowania drewna 

C. Jest szkodliwy dla środowiska 

D. Może być nakładany pędzlem 

E. Może być różnej barwy 

F. Jest gęstą cieczą 

G. Może być stosowany do malowania metalu 

LAKIER  

UV 

 H. Może być nakładany natryskowo  LAKIER 

KLASYCZNY I. Jest łatwopalny 

 J. Jego uwolnienie do środowiska jest szkodliwe 

dla ludzi i zwierząt 
 

K. Można nakładać kilka warstw, jedna na drugą 

L. Musi być przechowywany w ciemnym 

pojemniku 

M. Ma nieprzyjemny zapach 

N. Zastyga w kilka sekund 

O. Może być stosowany do malowania paznokci 
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3. Oceń, w skali 1-5 (1 - bardzo łatwe, 2 - łatwe, 3 - neutralne, 4 - trudne, 5 - bardzo 

trudne) jak trudne jest przygotowanie w laboratorium: 

a) Lakieru UV 

  1                                  2                                 3                                 4                              5 

    

    

bardzo łatwe bardzo trudne 

b) Klasycznego lakieru  

  1                                  2                                 3                                 4                              5 

    

    

bardzo łatwe bardzo trudne 

W kolejnych zadaniach zaznacz poprawne odpowiedzi, w każdym przypadku jedna 

odpowiedź jest prawidłowa. 

4. Celem “Zielonej Chemii” jest: 

a) opracowywanie technologii chemicznych i jej produktów tak, aby zmaksymalizować 

zyski; 

b) opracowywanie technologii chemicznych i jej produktów tak, aby zmniejszyć lub 

wyeliminować wykorzystanie i wytwarzanie substancji niebezpiecznych; 

c) opracowywanie technologii chemicznych i jej produktów tak, aby zmaksymalizować 

efektywność pracy; 

d) wykorzystanie energii ze źródeł nieodnawialnych. 

5. Które z poniższych założeń jest jednym z 12 zasad “Zielonej Chemii”? 

a) Opracowywanie produktów, które będą dostępne na rynku. 

b) Użycie tylko nowych rozpuszczalników. 

c) Stosowanie katalizatorów oraz reagentów w stosunku niestechiometrycznym. 

d) Ponowne wykorzystanie odpadów. 

6. „Zielona Chemia” zmniejsza ryzyko poprzez: 

a) minimalizację wykorzystania niebezpiecznych substancji i procesów chemicznych; 

b) minimalizację wykorzystania wszystkich substancji chemicznych; 

c) opracowywanie technologii, które mają na celu oczyszczenie zanieczyszczonych 

obszarów;  

d) przygotowanie produktów z recyklingu. 
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7. Które z poniższych stanowi zadanie dla chemików zajmujących się „Zieloną Chemią”: 

a) Znajomość korzyści wynikających z założeń „Zielonej Chemii”. 

b) Opracowywanie substancji chemicznych, które nadają się do recyklingu. 

c) Prowadzenie szkoleń z zakresu usuwania skutków wycieków chemicznych. 

d) Wiedza, jak ograniczyć i wyeliminować niebezpieczne odpady chemiczne. 

8. Korzyści biznesowe wynikające z „Zielonej chemii” to: 

a) niższe koszty związane ze stosowaniem i utylizacją odpadów; 

b) innowacyjne produkty "ekologiczne" zachęcające klientów; 

c) większa zgodność z przepisami dotyczącymi środowiska; 

d) wszystkie z powyższych. 

9. „Zielona chemia” jest droższa niż chemia tradycyjna: 

a) Prawda 

b) Fałsz 

10. Synonimem słowo „zielona” w sformułowaniu „Zielona chemia” może być: 

a) Zrównoważona 

b) Niegroźna  

c) Łatwa w obsłudze 

d) Naturalna 

11. Który z poniższych rozpuszczalników można opisać, jako najbardziej “zielony”: 

a) Formalina 

b) Benzyna 

c) Etanol 

d) Woda 

12. Definicja „Zielonej chemii” jest taka sama jak definicja „zrównoważonego rozwoju”: 

a) Prawda 

b) Fałsz 

13. Korzyści środowiskowe wynikające z „Zielonej chemii” to: 

a) mniejsze wykorzystanie surowców i zasobów naturalnych;  

b) czystsza technologia produkcji i redukcja emisji substancji niebezpiecznych; 

c) mniejsze ilości niebezpiecznych substancji, które muszą być utylizowane 

i składowane; 

d) wszystkie z powyższych. 

14. „Zielona chemia” może dostarczyć ekologiczne technologie dla zrównoważonej 

przyszłości: 

a) Prawda 

b) Fałsz 
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15. Przykładem zastosowania „Zielonej chemii” jest: 

a) Dywan z materiału powstałego w trakcie recyklingu. 

b) Produkty wykonane z okazji „Dnia Ziemi”. 

c) Zastosowanie procesu sublimacji. 

d) Plastik biodegradowalny. 

16. Biokataliza wykorzystywana jest w technologiach „Zielonej chemii”: 

a) Prawda 

b) Fałsz 

17. Ryzyko można wyrazić wzorem: 

Ryzyko = Zagrożenie x ________ 

a) Narażenie (ekspozycja) 

b) Nowotwór 

c) Stopień łagodności 

d) Reaktywność 
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Załącznik F. Instrukcja dla nauczyciela 
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Lakier UV Lakier rozpuszczalnikowy 
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Biały  

z dodatkiem TiO2 

Bezbarwny 

wata nitrocellulozowa  

Biały  
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Załącznik G. Karta pracy ucznia 

Grupa ………….. 

L
a
k

ie
r 

P
o
d

ło
że

 

m
0

 [
g
] 

 

m
1

 [
g
] 

 

m
2

 [
g
] 

 

Δ
m

 [
g
] 

[%
] 

   

Test  

„kciuka” KMnO4 twardości przyczepności kruchości 
Opis procesu 

zastygania/ 

utwardzania 

 
Skala:  

…………. 

Skala:  

…………. 

Skala:  

…………. 

Skala:  

…………. 

Skala:  

…………. 

      …………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

 

     …………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

 

     …………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

 

m1 - masa lakieru po nałożeniu na malowaną powierzchnię przed utwardzeniem 

m2 - masa lakieru po nałożeniu na malowaną powierzchnię po utwardzeniu 

Δm = ubytek masy lakieru 
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Załącznik H. Otrzymywanie azotanu(V) celulozy. 

Sprzęt: zlewka o pojemności 500 cm3, krystalizator, bagietka szklana. 

Odczynniki: waciki bawełniane, stężony kwas siarkowy(VI) Cp = 96%; stężony kwas 

azotowy(V) Cp= 65%; wodorowęglan sodu.  

Opis wykonania: zlewkę o pojemności 250 cm3 umieścić w dużym krystalizatorze 

wypełnionym wodą z dodatkiem lodu. Do zlewki wprowadzić 70 cm3 stężonego kwasu 

siarkowego(VI), a następnie małymi porcjami dodać 30 cm3 stężonego kwasu 

azotowego(V). Zawartość wymieszać i poczekać, a ulegnie schłodzeniu. Małymi porcjami 

wprowadzić bawełnę (np. waciki kosmetyczne). Ilość bawełny nie powinna przekraczać 

poziomu cieczy. Mieszaninę pozostawić na około 15 minut. W tym czasie do dużej zlewki 

wlać 500 cm3 wody i wsypać ok. 200g wodorowęglanu sodu. Po zakończeniu reakcji, 

bawełnę zanurzyć w roztworze wodorowęglanu. Zaczekać, aż gaz przestanie się wydzielać. 

Za pomocą uniwersalnego papierka wskaźnikowego skontrolować odczyn roztworu, 

w przypadku wskazania odczynu kwasowego dodać wodorowęglanu. Po uzyskaniu odczynu 

obojętnego lub zasadowego bawełnę przemyć kilkakrotnie dużą ilością wody, następnie 

odcisnąć i pozostawić do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.   

 

Załącznik I. Synteza lakieru klasycznego. 

Sprzęt laboratoryjny: wysoki pojemnik z zakrętką o pojemności 200 ml, mieszadło 

magnetyczne, nożyczki. 

Odczynniki: aceton, nitroceluloza (ewentualnie piłeczki do tenisa stołowego). 

Opis wykonania: do pojemnika wlać 45 g acetonu i dodać ok. 5 g świeżo znitrowanej 

celulozy lub pociętych na drobne kawałki piłeczek. Naczynie należy umieścić na mieszadle 

magnetycznym i wprowadzić mieszadełko. Prowadzić mieszanie do momentu całkowitego 

rozpuszczania materiału celulozowego. Po zakończeniu rozpuszczania naczynie szczelnie 

zamknąć.  

Gotowy lakier należy nanosić na powierzchnie do malowania przy użyciu pędzla. 

Pomalowaną powierzchnię suszyć suszarką do włosów (temp. ~40oC).  
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Załącznik J. Synteza lakieru UV. 

Sprzęt laboratoryjny: wysoki pojemnik z zakrętką o pojemności 200 ml, mieszadło 

mechaniczne, statyw laboratoryjny.  

Odczynniki: fotoinicjator: Irgacure 500; monomer TMPTA; oligomer Laromer 9033. 

Opis wykonania: naczynie zainstaluj na łapie pod mieszadłem mechanicznym. Do naczynia 

wprowadź kolejno monomer, oligomer i fotoinicjator w stosunku masowym: 10:9:1. Należy 

przygotować 50 g lakieru. Włącz mieszanie, ustaw obroty na takim poziomie, aby zapobiec 

rozpryskiwaniu się mieszaniny, mieszaj 20 minut.  

Gotowy lakier należy nanosić na malowaną powierzchnie przy użyciu pędzla. W celu 

utwardzenia lakieru pomalowaną powierzchnię umieścić na 2 minuty w świetle UV.  

Uwaga: w celu otrzymania lakieru barwy białej, do mieszaniny należy wprowadzić 3 g TiO2 

po ~5 minutach od rozpoczęcia mieszania i kontynuować mieszanie. 

 


