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INTRODUCERE
Prezentul auxiliar se refera la modulul 4 ANALIZA CHIM ICĂ CALITATIVĂ sI CANTITATIVĂ, studiat în clasa a XI-a de catre elevii care se pregatesc pentru calificarea TEHNICIAN ECOLOG sI
PROTECŢIA CALITĂŢII M EDIULUI.
Conf orm Standardului de Pregatire Profesionala pentru aceasta calificare, pentru parcurgerea si dobândirea cunostintelor si abilitatilor corespunzatoare acestui modul, elevii vor dobândi 2 credite. În
Standardul de Pregatire Profesionala, ANALIZA CHIM ICĂ CALITATIVĂ sI CANTITATIVĂ este Unitate de Competenta Tehnica Generala. Conform Curriculum-ului acestui modul îi sunt alocate 90 ore, din care 54 ore
laborator tehnologic. Orientativ, în curriculum aceste ore au fost repartizate astfel : Analiza prelim inara – 10 ore (din care 6 ore laborator tehnologic); Identificare a cationilor si anionilor – 20 ore (din care 12
ore laborator tehnologic); (din care 6 ore laborator tehnologic); Gravim etria – 20 ore (din care 12 ore laborator tehnologic); Volum etria – 30 ore (din care 18 ore laborator tehnologic); Analiza com pusilor
organici – 10 ore (din care 6 ore laborator tehnologic).
Materialele prezentate în acest auxiliar se doresc a fi exemple pentru profesorii de specialitate, urmând ca acestia sa-si elaboreze materiale similare pentru toate cerintele din Standardul de Pregatire
Profesionala si Curriculum.
AUXILIARUL SE VA UTILIZA ÎM PREUNĂ CU STANDARDUL DE PREGATIRE PROFESIONALA sI CURRICULUM-UL SPECIFIC CALIFICARII

MODULUL 4
ANALIZA CHIMICĂ CALITATIVĂ sI CANTITATIVĂ
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ANALIZA CHIMICĂ CALITATIVĂ
sI CANTITATIVĂ

COMPETENŢE :
Unitati de com pete nta te hnice generale :
Analiza chim ica calitativa si cantitativa (UTG 12)
C 12.1. Executa analiza prelim inara
C 12.2. Executa ide ntificarea cationilor s i anionilor
C 12.3. Executa determ inari gravim etrice
C 12.4. Executa determ inari volum e trice
C 12.5. Executa analiaza com pusilor organici

OBIECTIVE :
Dupa parcurgerea acestui m odul e levii vor fi capabili sa :
v identifice m ate rialele si us tens ilele neces are fiecarui experim e nt în parte ;
v identifice neces ari de term inarilor;
v utilizeze e chipam entul de prote ctie a m uncii specific laboratorului;
v respecte norm e le specifice de prote ctie a m uncii si m ediului înconjurator;
v execute probele analizei prelim inare (coloratia flacarii, form area perlelor, topire a oxidanta, proba cu NaOH, proba cu H2SO4);
v identifice cationi (grupa I, grupa II, grupa III, grupa IV, grupa V);
v identifice anioni;
v execute determ inari gravim etrice( CO22-, Ba2+, Fe 3+, Ni2+);
v prepare s olutii de concentratie norm ala;
v dete rm ine factorii de core ctie ai solutiilor preparate;
v execute determ inari volum etrice;
v identifice functiuni organice si e lem e nte chim ice exis tente în com pusii organici;
v execute analiza cantitativa a com pusilor organici;
v sa stabileasca form ulele chim ice ale com pusilor organici pe baza rezultate lor analize i cantitative a acestora.

FIsA DE DESCRIERE A ACTIVITĂŢII
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Tabelul urmator detaliaza exercitiile incluse în unitatea de competenta (modulul) ANALIZA CHIM ICĂ CALITATIVĂ sI CANTITATIVĂ

Numele cadidatului:

Nr. reg.

Data începerii unitatii de competenta:

Data promovarii unitatii de competenta:

COMPETENŢA

12.1.

SARCINA
LUCRU

DE

A1,A2, A3, FL1,
FL2, FE1

1.identificarea materialelor si ustensilelor necesare
experimentului

A1,A2, A3, FL1,
FL2, FE1
A1,A2, A3, FL1,
FL2, FE1

2.identificarea reactivilor neces ari determ inarii

A1,A2, A3, FL1,
FL2, FE1

4.respectarea regulilor de protectia muncii si a
mediului specifice laboratorului

FT1,

5. executarea probelor analizei preliminare

FT2, FT3, A1,A2,
A3, FL1, FL2, FE1
FT3, A2, FL2
12.2.

REZOLVAT

SUBIECT / OBIECTIV

3.utilizarea echipamentului
specific laboratorului

de

protectia

muncii

6.scrierea ecuatiilor reactiilor chim ice care au loc la
determinare

A4, A5, A6, FL3,
FE4, FAE1

1.identificarea materialelor si ustensilelor necesare
experimentului

A4, A5, A6, FL3,

2.identificarea reactivilor neces ari determ inarii
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A4, A5, A6, FL3,
FE4,FAE1

2.identificarea reactivilor neces ari determ inarii

A4, A5, A6, FL3,
FE4, FAE1

3.utilizarea echipamentului
specific laboratorului

A4, A5, A6, FL3,
FE4, FAE1

4.respectarea regulilor de protectia muncii si a
mediului specifice laboratorului

A4, A5, FL3, FE3,
FAE1

6.scrierea ecuatiilor reactiilor chim ice care au loc la
determinare

FT4, FT5, A4, A5,
A6, FL3, FE3, FE4,
FAE1
FT6, FT7, A7, A8,
A9, FL4, FE5,
FAE2
FT6, FT7, A7, A8,
A9, FL4, FE5,

7. identificarea cationilor

FAE2
FT6, FT7, A7, A8,
A9, FL4, FE5,
FAE2
FT6, FT7, A7, A8,
A9, FL4, FE5,
FAE2
FT7, A7, A8, A9,
FL4, FE5, FE6,
FAE2
FT6, FT7, A7, A8,
A9, FL4, FE5, FE6,
FAE2
FT6, A7, A9, FL4,
FAE2

de

protectia

muncii

1.identificarea materialelor si ustensilelor necesare
experimentului
2.identificarea reactivilor neces ari determ inarii

3.utilizarea echipamentului
specific laboratorului

de

protectia

muncii

4.respectarea regulilor de protectia muncii si a
mediului specifice laboratorului
6.scrierea ecuatiilor reactiilor chim ice care au loc la
determinare
10. rezolvarea exem plelor de calcul (probleme)

11. prepararea solutiilor de concentratie normala

FT7, A7, A9, FL4,
FAE2

12. determinarea factorilor de corectie ai s olutiilor
preparate

A8, FE5

13. executarea determinarilor volum etrice

FIsĂ DE PROGRES sCOLAR
Acest format de fisa este un instrument detaliat de înregistrare a progresului elevilor. Pentru fiecare elev se poate realiza mai multe astfel de fise pe durata derularii modulului, acesta permitând evaluarea precisa a
evolutiei elevului, furnizând în acelasi timp inf ormatii relevante pentru analiza.
MODULUL (UNITATEA DE COMPETENŢĂ)
Numele elevului: ______________________
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Numele elevului: ______________________
Numele profesorului: ______________________

Competente care
trebuie dobândite

Data

Activitîti
efectuate si
comentarii

Data

Aplicare în cadrul
unitatii de
competenta

Evaluare
Bine

Comentarii
Competente care urmeaza s a fie dobândite
pentru fisa urmatoare

Satisfa
cator

refacere

Prioritati de dezvoltare
Resurs e necesare

Com pe tente care trebuie dobândite. Aceasta fisa de înregistrare este facuta pentru a evalua, în mod separat, evolutia legata de diferite competente. Acest lucru înseamna specificarea competentelor tehnice
generale si competente pentru abilitati cheie, care trebuie dezvoltate si evaluate.
Activitati efectuate si com entarii. Aici ar trebui sa se poata înregistra tipurile de activitati efectuate de elev, materiale utilizate si orice alte comentarii suplimentare care ar putea fi relevente pentru planificare sau
feedback
Aplicare în cadrul unitatii de com petenta. Aceasta ar trebui sa permita profesorului sa evalueze masura în care elevul si-a însusit competentele tehnice generale, tehnice specializate si competentele pentru
abilitati cheie, raportate la cerintele pentru întreaga clasa. Profesorul poate indica gradul de îndeplinire a cerintelor prin bifarea uneia din cele trei coloane.
Prioritati pentru dezvoltare. Partea inferioara a fisei este conceputa pentru a mentiona activitatile pe care elevul trebuie sa le efectueze în perioada urmatoare ca parte a viitoarelor module. Aceste informatii ar
trebui sa permita profesorilor implicati sa pregateasca elevul pentru ceea ce va urma.

Competente care urmeaza a fi dobândite. Profesorul înscrie competentele care urmeaza a fi dobândite.
Re surs e necesare . Aici se pot înscrie orice fel de resurse speciale solicitate: manuale, seturi de instructiuni, fise de lucru, care ar putea reprezenta o sursa de informare suplimentara pentru un elev ce nu a
dobândit competentele cerute.

GLOSAR DE TERMENI/CUVINTE CHEIE
TERMEN
Anliza calitativa

Analiza cantitativa
Analiza preliminara
Cationi
Anioni
Volumetrie (titrimetrie)

DEFINITIA
Etapa a analizei care urm ares te identificarea componentelor
(atomi, grupe de atomi, ioni, grupari functionale) substantei de analizat
Etapa a analizei care urmareste sa s tabileasca ce proportii din com ponentele
identificate de analiza calitativa intra în alcatuirea substantei analizate
Prima etapa a analizei calitative care are rolul de a oferi indicatii privind componentii
substantei de analizat, fara a putea înlocui, în totalitate analiza calitativa
Ioni mono sau poliatom ici, cu sarcina pozitiva
Ioni mono sau poliatom ici,cu sarcina negativa
Metoda de analiza chim ica cantitativa, bazata pe mas urarea exacta a volumelor
solutiilor de reactivi de concentratie cunoscuta, utilizati în determinari
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solutiilor de reactivi de concentratie cunoscuta, utilizati în determinari
Operatia de adaugare treptata, în fractiuni mici de volum, a solutiei de reactiv
Solutia de reactiv folosita la titrare
Momentul care corespunde adaugarii unei cantitati de reactiv echivalenta cu
cantitatea de subs tanta analizata
Substante care îs i modifica o anum ita proprietate în apropierea punctului de
echivalenta
Substante din care se pot obtine solutii de concentratie exacta
Un num ar care arata de câte ori o solutie de concentratie aproximativa es te m ai
concentrata s au m ai diluata decât s olutia de concentratie exacta
Reprezentarea grafica a variatiei pH-ului în functie de volumul de titrant adaugat

(de neutralizare, de titrare acidobazica)
Reactii care au loc cu transfer de electroni
Reactii redox
Reactii în urm a carora s e form eaza com pusi greu s olubili (precipitate)
Reactii de precipitare
Reactii în urm a carora s e form eaza com binatii com plexe
Reactii de complexare
Acizi am ino-policarboxilici care formeaza cu majoritatea cationilor saruri stabile,
Complexoni
numite complexonati

MATERIALE DE REFERINŢĂ PENTRU PROFESOR
În aceasta sectiune a ghidului sunt prezentate câteva exemple de f olii transparente (FT), fise conspect (FC).
Foliile transparente se pot utiliza atât în activitatea de predare a cunostintelor noi, dar vor putea fi prezente si pe parcursul determinarilor experimentale executate de catre elevi, usurându-le formularea unor concluzii
privind rezultatele determinarilor.
Fisele conspect sunt, de fapt, sinteze ale informatiilor necesare elevilor pentru formarea abilitatilor corespunzatoare fiecarei competente.

Fise conspect (FC)
FC1-Analiza preliminara.............................................................................................pag 10
FC 2-Identificarea cationilor........................................................................................pag 15
FC 3-Analiza volumetrica............................................................................................pag 21

Folii transparente(FT)
FT 1-Coloratia flacarii..................................................................................................pag 11
FT 2-Formarea perlelor...............................................................................................pag 12
FT 3-Proba cu H2SO4 2N............................................................................................pag 13

file:///E:/Tehnician ecolog/Tehnician ecolog curs.htm

9/45

2/24/2011

DOMENIUL: Protectia mediului CALIFICAREA: Tehnician ecol…

FT 4-Grupa I analitica.................................................................................................pag 18
FT 5-Grupa IV analitica..............................................................................................pag 19
FT 6-Prepararea solutiilor normale.............................................................................pag 22
FT 7-Determinarea factorilor de corectie ai solutiilor normale....................................pag 23

Activitati (A)
A1-Coloratia flacarii....................................................................................................pag 14
A2-Proba cu H2SO4 2N..............................................................................................pag 14
A3-Proba cu H2SO4 concentrat..................................................................................pag 14
A4-Grupa IV analitica.................................................................................................pag 20
A5-Grupa I analitica...................................................................................................pag 20
A6-Identificarea cationilor...........................................................................................pag 20
A7-Prepararea solutiei de Na2S2O3 0,1 N si determinarea factorului de corectie......pag 24
A8-Determinarea volumetrica a ionului Fe2+..............................................................pag 24
A9-Prepararea solutiei de NaOH 0,1 N si determinarea factorului de corectie..........pag 24

COMPETENŢA 12.1: EXECUTĂ ANALIZA PRELIMINARĂ
FIsĂ CONSPECT NR.1
Proba analizei preliminare
COLORAŢIA FLĂCĂRII

FORM AREA PERLELOR

-

Mod de executie
subs tanta de analizat se m arunteste si se umezeste cu HCl

-

mina de creion se um ezes te cu HCl si se arde în flacara pâna când
culoarea flacarii nu s e mai modifica

-

mina fierbinte s e atinge de substanta de analizat si apoi s e introduce în
flacara becului de gaz, de la baza spre vârful acesteia

-

se observa culoarea imprimata flacarii de subs tanta de analizat
subs tanta de analizat se m arunteste

-

pe m ina de creion se topeste borax pâna la obtinerea unei perle
trans parente, incolore

-

se atinge perla de borax de substanta de analizat si s e introduce în
flacara oxidanta
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TOPIREA OXIDANTĂ

PROBA CU NaOH 2N

PROBA CU H2 SO4

-

se repeta determinarea pentru flacara reducatoare

-

se observa culoarea perlei obtinute în flacara oxidanta si flacara
reducatoare, la cald si la rece
subs tanta de analizat se m arunteste

-

se prepara un ames tec oxidant Na2 CO3 : KNO3 = 3 : 1

-

într-un creuzet de portelan se pune amestec oxidant si aproximativ de 3
ori m ai putina s ubstanta de analizat

-

se încalzeste creuzetul

-

se observa culoarea rezultata în urm a topirii am estecului
subs tanta de analizat se introduce într-o eprubeta

-

se adauga solutie diluata de NaOH s i se încalzeste eprubeta

-

se apropie de gura eprubetei o hârtie de filtru îm bibata cu fenolftaleina si
se observa culoarea

-

se apropie de gura eprubetei o hârtie de filtru îm bibata cu reactiv Nes sler
si se obs erva culoarea

-

se identifica gazul degajat dupa miros
se executa în 3 variante: cu acid diluat, cincentrat si cu acid concentrat si
etanol

-

probele cu acid diluat, res pectiv concentrat, se executa în eprubete în
care, pes te cantitati mici din substanta de analizat se adauga 1-2 ml
H2 SO4

-

se observa fenomenele care au loc (degajari de gaze)

-

proba cu acid concentrat s i etanol se aplica pentru identificarea ionilor
acetat si borat

FOLIE TRANSPARENTĂ NR. 1
COLORAŢIA FLĂCĂRII
Cation prezent în substanta

Culoarea imprimata flacarii

de analizat
Na+

Galben intens

K+

Roz - violet

2+ ecolog curs.htm
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Ca2+

Rosu caramiziu

Sr2+

Rosu carmin

Ba2+

Galben verzui

Cu2+

Verde albastru

BO33-

Verde

FOLIE TRANSPARENTĂ NR.2
FORMAREA PERLELOR
Cation

Culoarea pe

rlei în

Culoarea pe

rlei în

prezent
în substanta
de analizat

flacara
La cald

oxidanta
La rece

flacara
La cald

reducatoare
La rece

Co2+

albastra

albastra

albastra

albastra

Cu2+

verde

albastru

rosie

rosie

Cr3+

verde

verzui
verde

verde

verde

Mn2+

violet

violet

violet

violet
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violet
violet

Ni2+

galben

galben

verde

verde

FOLIE TRANSPARENTĂ NR.3
PROBA CU H2SO4 2N
Anion

S2SO32CO32-

Caracteristicile
Gazului degajat
Incolor, cu miros
caracteristic de oua
stricate

Gaz
degajat

S2- + H2SO4à H2S+
H2S
SO42-

Incolor, cu miros de
sulf ars

SO2

Incolor, care nu
întretine arderea

CO2

Galben-brun, cu miros

NO2
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NO2

2 NO2 + H2SO4à NO
+NO2 +H2O+ SO42-

Miros specific de otet CH3COOH 2 CH3COO- + H SO à
2
4
2 CH3COOH + SO42-

ACTIVITATEA NR. 1
Este un experiment, care urmareste identificarea, prin coloratia flacarii, a cationilor Na+, K+, Ba2+, Cu2+, Ca2+, Sr 2+. Profesorul va pune la dispozitia elevilor Fisa de lucru nr. 1, care descrie toate etapele ce trebuie
parcurse în realizarea experimentului. De asemenea, va proiecta Folia transparenta nr. 1, care va permite elevilor desprinderea concluziilor ce vor f i notate în tabelul continut în fisa de lucru. Probele vor fi numerotate
pentru fiecare elev în alta ordine, pentru a ne asigura de corectitudinea determinarilor. Înainte de începerea lucrarii practice, prof esorul va verifica daca toti elevii au echipamentul de protectie corespunzator, iar pe
parcursul lucrarii va urmari atât abilitatile practice ale elevilor, cât si respectarea regulilor de protectie a muncii si mediului specifice laboratorului de analize chimice.

ACTIVITATEA NR. 2
Este o activitate experimentala, care urmareste identificarea, prin proba cu acid sulfuric 2N a anionilor SO32- , NO2- , S2-. Profesorul va pune la dispozitia elevilor Fisa de lucru nr. 2, care descrie toate etapele ce
trebuie parcurse în realizarea experimentului. De asemenea, va proiecta Folia transparenta nr. 3, care va permite elevilor desprinderea concluziilor ce vor fi notate în tabelul continut în fisa de lucru. Probele vor f i
numerotate pentru f iecare elev în alta ordine pentru a ne asigura de corectitudinea determinarilor. Înainte de începerea lucrarii practice, profesorul va verifica daca toti elevii au echipamentul de protectie
corespunzator, iar pe parcursul lucrarii va urmari atât abilitatile practice ale elevilor, cât si respectarea regulilor de protectie a muncii si mediului specifice laboratorului de analize chimice.

ACTIVITATEA NR. 3
Este o activitate experimentala, care urmareste evaluarea abilitatilor practice si a cunostintelor teoretice ale elevilor, activitate cu tema: Identificarea, prin proba cu acid sulfuric concentrat a anionilor CO 32-, NO 3- ,
CH 3COO -, I-, Br -. Profesorul va pune la dispozitia elevilor Fisa de evaluare nr. 1, care descrie toate etapele ce trebuie parcurse în realizarea experimentului. Probele vor fi numerotate pentru f iecare elev în alta ordine
pentru a ne asigura de corectitudinea determinarilor. Înainte de începerea lucrarii practice, profesorul va verif ica daca toti elevii au echipamentul de protectie corespunzator, iar pe parcursul lucrarii va urmari atât
abilitatile practice ale elevilor, cât si respectarea regulilor de protectie a muncii si mediului specifice laboratorului de analize chimice.
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COMPETENŢA 12.2 : EXECUTĂ IDENTIFICAREA CATIONILOR sI ANIONILOR
FIsA CONSPECT NR.2
Grupa I analitica
Reactiv de grupa: HCl 0,3 – 1 N
Cationii grupei: Ag+, Pb 2+, Hg2 2+
Reactii comune:
v Reactia cu HCl
v Reactia cu KI
v Reactia cu K2 CrO4
v Reactia cu H2 S
Ractii specifice:

Ag+

v Reactia Tananaev

Pb2+
v Reactia cu H2 SO4

Hg22+
v Reactia clorurii de m ercur cu amoniac
v Activarea alum iniului

Grupa II analitica

Grupa III analitica

Reactiv de grupa: H2 S

Reactiv de grupa: (NH 4 )2 S

Cationii grupei: a. Subgrupa sulfobazelor :

Cationii grupei : Co2+, Ni2+, Mn2+ , Fe2+ , Fe3+ , Cr3+, Al3+ ,

Hg2+ , Bi3+, Cu2+ , Cd2+
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b. Subgrupa sulfoacizilor:

As( III, V), Sb(III, V), Sn(II, IV)
Reactii comune: Reactia cu H2 S
Ractii specifice:

Hg2+

Reactii comune:
v Reactia cu (NH 4 )2 S
v Reactia cu NH3
v Reactia cu NaOH
Ractii specifice:

v Reactia cu KI
v Reactia cu SnCl2
v Reactia cu Co(NO3 )2
v Reactia cu NH 4 SCN

Ni2+

v Reactia cu ά dimetil glioxima

Co2+
v Reactia cu KSCN
v Reactia cu (NH 4 )2 [Hg(SCN)4 ]

Bi3+

Fe2+

v Reactia cu NH 3

v Reactia cu K3 [Fe(CN)6
v Reactia cu Na 2 [Sn(OH)4 ]
v Reactia cu KI

Fe3+
v Reactia cu K4 [Fe(CN)6

Cu2+
v Reactia cu NH 3

v Reactia cu KSCN

Mn2+

v Reactia cu piridina
v Reactia cu KI

v Topirea oxidanta
v Form area perlelor

Cd2+
v Reactia cu KCN

As III
v Reactia cu AgNO3
v Reactia cu SnCl2

As V
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v Reactia cu H2 S

v Reactia cu AgNO3

v Form area verdelui lui Rinm ann

Sb(III, V)
v Reactia cu metale

Sn2+
v Reactia cu HgCl2
v Reactia cu Bi(NO3 )3

Sn4+
v Reactia cu metale

Grupa IV analitica

Grupa V analitica

Reactiv de grupa: (NH 4 )2 CO3

Reactiv de grupa: nu exista

Cationii grupei: Ca2+, Sr2+, Ba2+

Cationii grupei: Na+, K+, NH 4 +, Mg 2+

Reactii comune:

Reactii comune: nu exista

v Reactia cu (NH 4 )2 CO3

Ractii specifice:

v Reactia cu H2 SO4

v Reactia cu UO2 (CH3 COO)2

v Reactia cu (NH 4 )2C 2 O4
Ractii specifice:

Na +

v Reactia cu K[Sb(OH)6 ]

Ca2+

K+

v În s olutie saturata reactia cu K2 CrO4

Sr2+
v În s olutie concentrata reactia cu K2 CrO4

Ba2+
v Reactia cu K2 CrO4
v Reactia cu K2 Cr2 O7
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Reactia cu NaOH
v

v Reactia cu Na2 CO3
v Reactia cu Na2 HPO4
v Reactia cu K[Sb(OH)6 ]

FOLIA TRANSPARENTĂ NR.4
GRUPA I ANALITICĂ

Reactiv de grupa : HCl 0,3 – 1 N
Cationii grupei : Ag+, Pb2+, Hg22+
Reactii comune:
1. cu HCl diluat
2. cu solutie diluata de KI
3. cu solutie diluata de K2CrO4
4. cu H2S
Reactii specifice :
v Ag+
Reactia Tananaev
2+
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Reactia cu H2SO4 2N
v Hg22+
1. Reactia clorurii de mercur cu amoniacul
2. Activarea aluminiului
FOLIA TRANSPARENTĂ NR.5
GRUPA IV ANALITICĂ
Reactiv de grupa : (NH4)2CO3
Cationii grupei : Ca2+, Sr2+, Ba2+
Reactii comune:
5. cu (NH4)2CO3
6. cu H2SO4 sau solutia unui sulfat
7. cu (NH4)2C2O4
Reactii specifice :
v Ca2+ în solutie saturata
Reactia cu K2CrO4
v Sr2+ în solutie concentrata
Reactia cu K2CrO4
v Ba2+
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v Ba2+

1. Reactia cu K2Cr2O7
2. Reactia cu K2CrO4

ACTIVITATEA NR. 4
Este o activitate experimentala, care urmareste identificarea cationilor grupei IV analitice, prin reactiile comune tuturor cationilor grupei si prin reactiile specifice cationilor identificati. Profesorul va pune la dispozitia
elevilor Fisa de lucru nr. 3, care descrie toate etapele ce trebuie parcurse în realizarea experimentului. Daca elevii întâmpina dificultati în scrierea ecuatiilor reactiilor chimice care au loc la identificari, rezolvarea
acestora se va realiza la tabla. Probele vor fi numerotate diferit pentru a ne asigura de corectitudinea determinarilor. Înainte de începerea lucrarii practice, profesorul va verifica daca toti elevii au echipamentul de
protectie corespunzator, iar pe parcursul probei va urmari atât abilitatile practice ale elevilor, cât si respectarea regulilor de protectie a muncii si mediului specifice laboratorului de analize chimice.

ACTIVITATEA NR. 5
Este o activitate experimentala, care urmareste autoevaluarea abilitatilor practice si a cunostintelor teoretice ale elevilor, activitate cu tema: Identificarea cationilor Ag+ si Pb 2+. Profesorul va pune la dispozitia elevilor
Fisa de autoevaluare nr. 1, care descrie toate etapele ce trebuie parcurse în realizarea experimentului. Înainte de începerea lucrarii practice profesorul va verif ica daca toti elevii au echipamentul de protectie
corespunzator, iar pe parcursul probei va urmari atât abilitatile practice ale elevilor, cât si respectarea regulilor de protectie a muncii si mediului specifice laboratorului de analize chimice. Elevii vor fi punctati atât pentru
corectitudinea rezolvarii sarcinilor de lucru, cât si pentru încadrarea în timpul recomandat în fisa pentru fiecare sarcina în parte.

ACTIVITATEA NR. 6
Este o activitate experimentala, care urmareste evaluarea abilitatilor practice si a cunostintelor teoretice ale elevilor, activitate cu tema: Identificarea cationilor Ag+, Hg2+, Ni 2+, Ba2+ si NH4+. Profesorul va pune la
dispozitia elevilor Fisa de evaluare nr. 4, care descrie etapele ce trebuie parcurse în realizarea experimentului. De asemenea, va pune la dispozitia elevilor cei cinci reactivi folositi pentru identificare (KI, K2CrO4, ά
dimetilglioxima, (NH4) 2C2O4 si reactiv Nessler), precum si ustensilele necesare. Rezultatele determinarilor vor fi trecute de catre elevi în tabelul din fisa de evaluare. Notarea elevilor se va face tinând cont atât de
rezultatele obtinute si precizate în fise, cât si corectitudinea executiilor. Înainte de începerea lucrarii practice profesorul va verifica daca toti elevii au echipamentul de protectie corespunzator, iar pe parcursul probei
va urmari atât abilitatile practice ale elevilor, cât si respectarea regulilor de protectie a muncii si mediului specifice laboratorului de analize chimice.

COMPETENŢA 12.4 : EXECUTĂ DETERMINĂRI VOLUMETRICE
FIsA CONSPECT NR. 3
v Rezultatele analizelor volumetrice se calculeaza pe baza legii echivelentei.
v În functie de substantele folosite solutiile pot fi preparate de concentratie exacta, sau de concentratie aproximativa, carora, ulterior, li se determina concentratia reala.
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v Solutiile de concentratie exacta (etalon) se prepara doar din substante etalon. O substanta este etalon daca:
1.

este pura din punct de vedere chimic;

2. compozitia sa corespunde formulei chimice;
3. este stabila în conditiile de lucru;
4. are valoarea echivalentului gram cât mai mare
v Una dintre cele mai utilizate metode de determinare a concentratiei reale a solutiilor este metoda f actorului de corectie.
v Factorul de corectie, F, este un numar care arata de câte ori o solutie este mai diluata sau mai concentrata decât solutia de concentratie exacta, si se exprima matematic prin relatia:
F= Tr /Tt = Cr/Ct = V t /V r , în care
Tr, Cr, V r reprezinta titrul, concentratia normala respectiv volumul real
Tt , Ct , V t reprezinta titrul, concentratia normala respectiv volumul teoretic
v Factorul de corectie are valori cuprinse între 0,9000 si 1,1000
v La baza determinarilor volumetrice sta operatia de titrare care presupune adaugarea treptata, în fractiuni mici de volum, a solutiei de reactiv (titrant) în proba de analizat.
v Titrarea se opreste întotdeauna la punctul de echiva lenta , care este momentul titrarii în care cantitatea de reactiv adaugata este echivalenta cu cantitatea de substanta analizata.
v Metodele volumetrice se clasif ica în functie de reactiile care au loc în:
1.

Metode acido–bazice (de neutralizare);

2. Metode redox;
3. Metode de precipitare;
4. Metode de complexare (complexometrice);
v Indicarea punctului de echivalenta se poate realiza:
1.

Chimic / vizual (presupune utilizarea indicatoril or = substante care îsi modifica o anumita proprietate în apropierea punctului de echivalenta)

2. Fizico chimic / instrumental (presupune utilizarea unor aparate specifice)
v În determinarile volumetrice se folosesc doar reactiile care:
1.

sunt practic totale;

2. au viteza suf icient de mare pentru ca determinarile sa f ie cât mai rapide;
3. permit determinarea precisa a punctului de ecivalenta.

FOLIA TRANSPARENTĂ NR. 6
PREPARAREA SOLUŢIILOR NORMALE
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PREPARAREA
SOLUŢIILOR
NORMALE

Solutiile normale se prepara în baloane cotate;
Cântaririle se fac întotdeauna la balanta analitica, folosind vase specifice (fiola de cântarire, sticla de ceas, etc.);
Masurarile de volume se fac doar cu ustensile de precizie (pipete, biurete, microbiurete);
Prima etapa este întotdeauna calculul matematic al necesarului de substanta pentru prepararea unui anumit voulum de
solutie. Calculele se bazeaza pe relatia matamatica a concentratiei normale:
CN = md/EgxVs
Cîntarirea substantei de analizat se face dupa ce lânga balanta s-au adus balonul cotat, pâlnia de sticla, piseta cu apa
distilata;
Dupa cântarire substanta se trece cantitativ în balonul cotat, prin spalarea cu apa distilata a sticlei de ceas;
Se pune dopul si se agita pâna la dizolvarea completa;
Se completeaza cu apa distilata pâna la semn;
Se eticheteza sau se transvazeaza într-un flacon etichetat;
Daca pentru prepararea solutiei se foloseste o solutie mai concentrata se va calcula volumul din aceasta solutie
nacesar prepararii;
Se masoara cu pipeta volumul calculat si se introduce în balonul cotat;
Daca esta vorba de solutii acide
1. Se lucreaza sub nisa;
2. În balon se introduce apa distilata îninte de pipetarea solutiei concentrate;
Se completeaza cu apa distilata pâna la semn;
Se eticheteza sau se transvazeaza într-un flacon etichetat.

FOLIA TRANSPARENTĂ NR.7
DETERMINAREA FACTORILOR DE CORECŢIE AI
SOLUŢIILOR NORMALE
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Ø Se aplica în cazul solutiilor neetalon, sau al solutiilor substantelor etalon despre a caror puritate nu suntem siguri;
Ø Pentru determinarea factorului de corectie, F, se folosesc solutii etalon ale unor substante care reactioneaza cu
substanta dizolvata în solutia careia i se determina factorul de corectie;
Ø Subsatanta etalon se utilizeaza fie în stare solida, sub forma de probe cântarite la balanta analitica, fie sub forma de
solutie de concentratie cunoscuta;
Ø Pentru determinarea factorului de corectie se pot folosi si solutii neetalon, carora, în prealabil, li s-a determinat factorul
de corectie;
Ø Calculele se fac pe baza legii echivalentei:
C1V1F1=C2V2F2
Ø În general, în biureta se pune solutia careia i se determina factorul de corectie, dupa ce a fost spalata cu aceasta
solutie;
Ø În paharele Erlenmeyer se iau probe exact masurate de substanta/solutie etalon, care se dilueaza cu apa distilata;
Ø Se creeaza conditiile specifice de reactie (temperatura, pH, etc.)
Ø Se adauga indicator (daca este necesar);
Ø Se titreza cu solutia din biureta pâna la viraj;
Ø Se citeste volumul de titrant folosit si se calculeaza factorul de corectie;
Ø Se repeta determinarile pâna când se obtin trei valori apropiate ale factorului de corectie între care se face media
aritmetica;
Ø Se calculeaza concentratia reala a solutiei cu relatia:
Cr=FxCt
ACTIVITATEA NR. 7
Este o activitate experimentala, care urmareste prepararea solutiei de tiosulfat de sodiu 0,1 N si determinarea factorului de corectie al acestei solutii cu solutie de bicromat de potasiu 0,1 N. Profesorul va pune la
dispozitia elevilor Fisa de lucru nr. 4, care descrie toate etapele ce trebuie parcurse în realizarea experimentului, precum si reactivii necesari lucrarii de laborator. Este indicata, de asemenea, proiectarea foliilor
transparente nr. 6 si 7. Înainte de începere lucrarii practice profesorul va verifica daca toti elevii au echipamentul de protectie corespunzator, iar pe parcursul probei va urmari atât abilitatile practice ale elevilor, cât si
respectarea regulilor de protectie a muncii si mediului specifice laboratorului de analize chimice. Ultima cerinta a fisei de lucru este întocmirea referatului lucrarii de laborator. Referatele vor fi înmânate profesorului la
sfârsitul lucrarii de laborator.
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ACTIVITATEA NR. 8
Este o activitate experimentala, care urmareste evaluarea abilitatilor practice si a cunostintelor teoretice ale elevilor, activitate care are ca tema determinarea volumetrica a ionului Fe2+ dintr-o proba oarecare. Pentru
aceasta lucrare de laborator profesorul va pune la dispozitia elevilor toate ustensilele si reactivii necesari, precum si Fisa de evaluare nr. 5 în care sunt precizate toate etapele experimentului. Pe cât posibil continutul
de Fe2+ va fi diferit pentru fiecare elev în parte. Înainte de începere lucrarii practice profesorul va verifica daca toti elevii au echipamentul de protectie corespunzator, iar pe parcursul lucrarii practice va urmari atât
abilitatile practice ale elevilor cât si respectarea regulilor de protectie a muncii si mediului specifice laboratorului de analize chimice.

ACTIVITATEA NR. 9
Este o activitate experimentala care urmareste autoevaluarea abilitatilor practice si a cunostintelor teoretice ale elevilor, activitate cu tema Prepararea solutiei de hidroxid de sodiu 0,1 N si determinarea factorului de
corectie cu acid oxalic 0,1 N. Pentru aceasta activitate profesorul va pune la dispozitia elevilor toate ustensilele si reactivii necesari, precum si Fisa de autoevaluare nr. 2, în care sunt precizate toate etapele
experimentului. La sf ârsitul fisei este prezentat un tabel în care fiecare sarcina de lucru este punctata atât din punct de vedere al corectitudinii cu care a fost realizata cât si al încadrarii în timpul recomandat. În acelasi
tabel elevii îsi vor acorda propriul punctaj în f untie de modul în care au lucrat. Pentru ca elevii sa fie cât mai obiectivi atunci când îsi acorda punctajul înainte de începerea lucrarii de laborator profesorul va preciza ca
punctajul obtinut nu se va transf orma în nota trecuta în catalog. Înainte de începere lucrarii practice profesorul va verifica daca toti elevii au echipamentul de protectie corespunzator, iar pe parcursul lucrarii practice
va urmari atât abilitatile practice ale elevilor cât si respectarea regulilor de protectie a muncii si mediului specifice laboratorului de analize chimice.

MATERIALE DE REFERINŢĂ PENTRU ELEVI
În aceasta sectiune a ghidului sunt prezentate câteva exemple de f ise de documentare (FD), fise de lucru (FL), fise de evaluare (FE) f ise de autoevaluare (FAE).

Fise de documentare (FD)
FD 1-Analiza preliminara............................................................................................pag 27
FD 2-Identificarea cationilor........................................................................................pag 32
FD 3-Analiza volumetrica............................................................................................pag 37

Fise de lucru (FL)
FL 1-Coloratia flacarii..................................................................................................pag 28
FL 2-Proba cu H2SO4 2N............................................................................................pag 29
FL 3-Grupa IV analitica...............................................................................................pag 33
FL 4-Prepararea solutiei de Na2S2O3 si determinarea factorului de corectie cu K2Cr 2O7
0,1 N............................................................................................................................pag 38
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FE 1-Evaluare experimentala – proba cu H2SO4 conc...............................................pag 30
FE 2-Evaluarea cunostintelor teoretice – analiza preliminara....................................pag 31
FE 3- Evaluarea cunostintelor teoretice – identificarea cationilor..............................pag 34
FE 4- Evaluare experimentala – identificarea cationilor.............................................pag 35
FE 5 -Evaluare experimentala – Dozarea volumetrica a ionului Fe2+........................pag 40
FE 6- Evaluarea cunostintelor teoretice – Analiza volumetrica..................................pag 41

Fise de autoevaluare (FAE)
FAE 1-Autoevaluare experimentala – grupa I analitica.............................................pag 36
FAE 2- Autoevaluare experimentala – Prepararea solutiei de NaOH 0,1 N si determinarea factorului de corectie..................................................................................................pag 44

COMPETENŢA 12.1: EXECUTĂ
ANALIZA PRELIMINARĂ
FIsA DE DOCUMENTARE NR. 1
v Probele analizei preliminare se executa cu substanta în stare solida, maruntita
foarte fin;
v Pentru analiza compusilor af lati în solutie aceasta se evapora si se lucreaza
cu reziduul ramas;
v Determinarile analizei preliminare se numesc determinari pe cale uscata;

Probele analizei
preliminare
Coloratia flacarii
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Ba ), H3BO3
Cationi (Cu2+, Co2+,
Formarea perlelor Mn2+, Cr3+, Ni2+,
Fe 2+)
Topirea oxidanta Cationi (Cr3+, Mn2+)
Proba cu NaOH
NH4+
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Anioni ( CO32-, I -, Br-,
Proba cu H2SO4

S2-, SO32-, Cl-,
CH3COO-, BO33-,
NO2-, NO3- )

v

Identificarea componentilor substantei de analizat se face în urma observarii fenomenelor care au loc în timpul determinarii: culoarea imprimata flacarii, culoarea perlelor obtinute în flacara oxidanta sau
reducatoare, culoarea topiturii, caracteristicile gazelor degajate;

v Rezultatele analizei preliminare nu pot înlocui în totalitate analiza calitativa; aceste rezultate dau doar indicatii asupra mersului în continuare al acestei analize
v Coloratia flacarii si formarea perlelor se realizeaza cu ajutorul unei mine de creion sau al unui fir de platina;
v Topirea oxidanta se realizeaza în creuzete de portelan;
v Probele cu hidroxid de sodiu si cu acid sulfuric se executa în eprubete, f ie la temperatura obisnuita, fie la cald, functie de componentul identificat;

FIsA DE LUCRU NR. 1
Te m a lucrarii: Identifica rea cationilor prin coloratia fla carii
Sarcini de lucru:
1. Alege ustensilele si materialele necesare experimentului: mojar cu pistil, sticla de ceas, pahar Berzelius, fir de platina sau mina de creion, bec de gaz.
2. Mojareaza o cantitate mica din substanta de analizat si pune-o pe o sticla de ceas.
3. Umezeste substanta de analizat cu HCl.
4. Umezeste firul de platina (mina de creion) cu HCl si arde-o în flacara. Repeta operatiile pâna când flacara nu îsi mai schimba culoarea.
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5. Atinge firul (mina) fierbinte de substanta de analizat si introdu-o în f lacara, miscând mina de la baza flacarii spre vârful acesteia.
6. Observa culoarea imprimata flacarii de catre substanta de analizat.
7. Repeta operatiile pentru celelalte substante de analizat.
8. Completeza urmatorul tabel cu observatiile efectuate:

Numarul probei
1
2
3
4
5
6

Culoarea imprimata flacarii

Cation identificat

FIsA DE LUCRU NR. 2
Te m a lucrarii: Identifica rea unor a nioni prin proba cu H 2SO 4 2N
Sarcini de lucru:
1.
2.

Alege ustensilele si materialele necesare experimentului: eprubete, stativ pentru eprubete, spatula, mojar cu pistil, bec de gaz.
Alege sustantele necesare determinarii: H2SO4 2N, substantele de analizat.

3.

Pune în eprubete câte un vârf de spatula din substantele de analizat.

4.

Adauga în f iecare eprubeta câte 1 – 2 ml H2SO4 2N.

5.

Observa cu atentie fenomenele care au loc.

6.

Pentru accelerarea reactiilor eprubetele se pot încalzi agitându-le continuu.

7.

În functie de fenomenele observate, trage concluzii si completeaza tabelul urmator:

Nr.

Fenomene
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Nr.
probei
1
2
3

Fenomene
observate
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Ecuatia reactiei chimice la
identificare

Anion
identificat

Numele si prenumele:_________________________________

FIsA DE EVALUARE NR. 1
Te m a lucrarii: Identifica rea unor a nioni prin proba cu H 2SO 4 concentrat
Sarcini de lucru:
1.
2.

Alege ustensilele si materialele necesare experimentului.
Alege sustantele necesare determinarii.

3.

Pune în eprubete câte un vârf de spatula din substantele de analizat.

4.

Adauga în f iecare eprubeta reactivul de identificare.

5.

Observa cu atentie fenomenele care au loc.

6.

Pentru accelerarea reactiilor, eprubetele se pot încalzi agitându-le continuu.

7.

În functie de fenomenele observate, trage concluzii si completeaza tabelul urmator:

Nr. probei

Fenomene observate

Gaz degajat

Anion
identificat

Degajare gaz brun, cu miros
sufocant, la cald
CO2
Miros de otet
BrI2
Numele si prenumele:_________________________________

FIsĂ DE EVALUARE NR. 2
Sarcini de lucru:

A. Alege ti varianta corecta:
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A. Alege ti varianta corecta:
1. Probele analizei preliminare se executa cu substanta : a. în solutie;
b. în topitura;

c. în stare solida;
d. în stare gazoasa.
2. Coloratia flacarii se aplica pentru identificarea: a. cationilor unor metale;
b. anionilor;
c. ionului amoniu;
d. substantelor organice.
3. Topirea oxidanta se aplica pentru identif icarea cationilor: a. Ca2+ si Mg2+
b. Cu2+ si Co2+
c. Cr 3+ si Mn 2+
d. Na+ si K+
4. Prezenta manganului în substanta de analizat coloreaza perlele în: a. verde;
b. albastru;
c. violet;
d. galben.
4 x 0,5=2p
B. Precizati daca urm atoarele afirm atii s unt adevarate sau fals e:
1. Proba cu NaOH se aplica pentru identificarea ionului amoniu.

A/F

2. Formarea perlelor se aplica pentru identif icarea anionilor.

A/F

3. Prezenta ionului Cu2+ în substanta de analizat coloreaza flacara în rosu.

A/F

4. Ionul acetat se poate identifica prin topire oxidanta.

A/F
4 x 0,5=2p

C. Com pletati spatiile libere:
1. Gazul violet degajat în urma probei cu H2SO4 concentrat este................., ceea ce înseamna ca substanta analizata contine...........................
2. Prezenta ionului NO2- în substanta de analizat se pune în evidenta prin proba ............, în urma acestei probe observându-se degajarea unui gaz......................................................
3. Prin proba cu acid sulf uric concentrat si etanol se pot identifica ionii...............................
4. Flacara se coloreaza în ......................................., daca substanta de analizat contine ionul Cu2+.
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4 x 0,5=2p

D. Asociati probele analizei prelim inare precizate în coloana A cu ionii ce pot fi identificati prin aces tea, din coloana B:
A

B

1. Coloratia flacarii

a. NH4+

2. Proba cu H2SO4 conc.

b. Na+

3. Proba cu NaOH 2N

c. Mn2+
d. Ie. K+
f. CO321p

COMPETENŢA 12.2 : EXECUTĂ IDENTIFICAREA CATIONILOR sI ANIONILOR
FIsA DE DOCUMENTARE NR. 2
Ø

Cationii au f ost clasificati în 5 grupe analitice, în f unctie de modul în care reactioneaza cu un anumit reactiv, numit reactiv de grupa;

Ø

Reactivii de grupa sunt: HCl, H2S, (NH4) 2S, (NH4) 2CO3; grupa V nu are reactiv de grupa;

Ø

Cationii fiecarei grupe sunt:
Grupa I: Ag+, Pb2+, Hg22+
Grupa II: Hg2+, Pb2+, Bi3+, Cu2+, Cd2+,As( III, V), Sb(III, V), Sn(II, IV)
Grupa III: Co2+, Ni2+, Mn2+, Fe2+, Fe3+, Cr 3+, Al3+, Zn2+
Grupa IV: Ca2+, Sr 2+, Ba2+
Grupa V: Na+, K+, NH4+, Mg2+

Ø

Identificarile se realizeaza în eprubete, în care, peste solutia diluata a substantei de analizat se adauga, în cantitati mici, reactivii necesari;

Ø

Pentru identificari se vor folosi acele reactii în urma carora au loc f enomene usor de sesizat, de cele mai multe ori formarea unor precipitate;

Ø

Cationii pot fi identificati atât prin reactii comune tuturor cationilor grupei, cât si prin reactii specifice fiecarui cation în parte.

FIsA DE LUCRU NR. 3
Te m a lucrarii: Identifica rea cationilor grupei IV analitice
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Sarcini de lucru:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alegeti ustensilele necesare experimentului: eprubete, stativ pentru eprubete, spatula, pahar Berzelius.
Alegeti reactivii necesari identificarilor: solutii de carbonat de amoniu, acid sulfuric, oxalat de amoniu.
Dizolvati în paharul Berzelius o cantitate mica de substanta de analizat în apa distilata.
Puneti în eprubete câte 2 -3 ml din solutia substantei de analizat.
Numerotati eprubetele.
Adaugati în prima eprubeta câteva picaturi solutie (NH4) 2CO3. Observati si notati fenomenele care au loc.

7. În a doua eprubeta adaugati solutie diluata de acid sulfuric ( sau solutia unui sulfat). Observati si notati f enomenele care au loc.
8. În a treia eprubeta adaugati solutie (NH4) 2C2O4. Observati si notati f enomenele care au loc.
9. Întocmiti referatul lucrarii de laborator.
10. Pe baza observatiilor efectuate completati urmatorul tabel:

Nr. eprubeta

Reactiv folosit

Fenomene observate

Cation identificat

Ecuatia reactiei chim ice

Numele si prenumele:

FIsA DE EVALUARE NR. 3
Sarcini de lucru:

A. Alege ti varianta corecta:
1. Reactivul de grupa pentru grupa I analitica este: a. H2S
b. H2SO4
c. HCl
d. NaOH
2. Reactia Tananaev este specifica pentru identif icarea cationului: a. Cu2+
b. Ag+
c. Pb2+
d. Na+
3. Cationii grupei IV analitice sunt: a. Cu2+, Sn2+, Pb2+, Ba2+
b. Co2+, Ag+, Hg2+
c. Hg22+, Sr 2+, Al3+
d. Ca2+, Sr 2+, Ba2+
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4. Pentru identificarea cationilor substanta de analizat se foloseste: a. în stare solida

b. în stare gazoasa
c. în solutie
d. în topitura
4x0,5=2p
B. Precizati daca urm atoarele afirm atii s unt adevarate sau fals e:
1. Cationul Ag+ poate fi identificat prin reactia cu (NH4)CO3.

A /F

2. Cationul Sr 2+ reactioneaza cu K2CrO4 doar în solutie saturata.

A /F

3. Reactivul grupei I analitice este HCl concentrat.

A /F

4. Reactia Tananaev se executa pe hârtie de filtru.

A /F
4x0,5=2p

C. Scrie ti reactiile de ide ntificare ale cationilor:
1. Ag+ cu KI
2. Hg22+ cu K2CrO4
3. Ca2+ cu (NH4) 2C2O4
Caracte rizati precipitate le rezultate din reactii.

1x3=3p
Nota: Se acorda 3 puncte din oficiu.

Numele si prenumele:

FIsA DE EVALUARE NR. 4
Te m a lucrarii: Identifica rea unor cationi
Sarcini de lucru:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alege ustensilele necesare experimentului.
Dizolva cantitati mici din f iecare substanta de analizat în câte 5 eprubete.
Numeroteaza eprubetele de la 1 la 5 pentru prima substanta de analizat, de la 6 la 10 pentru a doua, de la 11 la 15 pentru a treia, de la 16 la 20 pentru a patra si de la 21 la 25 pentru a cincea.
În fiecare din cele 5 eprubete adauga câte 1 – 2 picaturi de reactiv, conform precizarilor din tabel.
Observa fenomenele care au loc la adaugarea primelor picaturi de reactivi si apoi la adaugare de exces de reactivi.
Noteaza în tabel fenomenele observate si precizeaza cationii identif icati în fiecare proba.
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Nr. eprubeta

Reactiv folosit

1
2

KI
K2 CrO4

3
4
5

I

6
7
II

8
9
10
11
12

III

13
14
15
16
17

IV

V

18
19
20

Fenomene observate

Cation
identificat

άdim etilglioxima
reactiv Ness ler
(NH4 )2 C2 O4
KI
K2 CrO4
άdim etilglioxima
reactiv Ness ler
(NH4 )2 C2 O4
KI
K2 CrO4
άdim etilglioxima
reactiv Ness ler
(NH4 )2 C2 O4
KI
K2 CrO4
άdim etilglioxima
reactiv Ness ler
(NH4 )2 C2 O4

21
22

KI
K2 CrO4

23
24
25

άdimetilglioxima
reactiv Ness ler
(NH4 )2 C2 O4

FIsA DE AUTOEVALUARE NR. 1
Tem a lucrarii: Identificarea cationilor grupei I analitice
Sarcini de lucru:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Alegeti ustensilele necesare experimentului.
Alegeti reactivii necesari identificarilor: solutii diluate de acid clorhidric, iodura de potasiu, cromat de potasiu.
Puneti în câte 3 eprubete cantitati mici din cele doua substante de analizat si dizolvati-le în apa distilata.
Numerotati eprubetele.
Adaugati în eprubetele 1 si 4 cateva picaturi de solutie HCl.
Observati si notati fenomenele care au loc.
Precizati cationii identificati si scrieti ecuatiile reactiilor chimice.
Adaugati în eprubetele 2 si 5 cateva picaturi de solutie KI.
Observati si notati fenomenele care au loc.
Precizati cationii identificati si scrieti ecuatiile reactiilor chimice.
Adaugati în eprubetele 3 si 6 cateva picaturi de solutie K2CrO4.

12. Observati si notati fenomenele care au loc.
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13. Precizati cationii identificati si scrieti ecuatiile reactiilor chimice.
14. Întocmiti referatul lucrarii de laborator.
15. Pe baza observatiilor efectuate si în funtie de modul în care ati rezolvat sarcinile de lucru completati urmatorul tabel:

Sarcina de
lucru
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
TOTAL

Tim p de
executie
10 min
10 m in.
15 m in.
5 m in.
5 m in.
10 m in.
15 m in.
5 m in.
10 m in.
15 m in.
5 m in.
10 m in.
15 m in.
30 m in.
180 min.

Corectitudinea executiei
Punctaj m axim
Punctaj acordat
7
5
5
3
5
10
20
5
10
20
5
10
20
25
150

Încadrare în timp
Punctaj maxim
Punctaj acordat
10
10
15
5
5
10
15
5
10
15
5
10
15
30
180

Nota: 1. Depasirea timpului precizat pentru fiecare sarcina de lucru se penalizeaza cu câte un punct pentru f iecare 2 minute de depasire.
2. Punctajul obtinut nu va f i folosit de catre profesor pentru notare.

COMPETENŢA 12.4: EXECUTĂ DETERMINĂRI VOLUMETRICE
FIsA DE DOCUMENTARE NR. 3
ü

La baza analizei volumetrice sta lege a echivale ntei: substa ntele reactionea za între el e în cantita ti echivalente.

ü

Substantele etalon (standard) sunt acele substante din care se pot prepara solutii de concentratie exacta.

ü

Solutiilor substantelor care nu sunt etalon li se va determina, dupa preparare, concentratia reala.

ü

Factorul de core ctie, F, este un numar care arata de câte ori o solutie este mai diluata sau mai concentrata decât solutia de concentratie exacta.

ü

Titrarea este operatia de adaugare treptata, în fractiuni mici de volum, a solutiei reactiv în proba de analizat.

ü

Ponctul de echivalenta este momentul titrarii care corespunde adaugarii unei cantitati de reactiv echivalenta cu cantitatea de substanta de analizat.

ü

Indicarea punctului de echivalenta se poate realiza:

ü

a.

Chimic (vizual) prin utilizarea indicatorilor

b.

Fizico – chimic (instrumental) prin utilizarea unor aparate specif ice

Indicatorii sunt substante care îsi schimba o anumita proprietate (culoare, turbiditate, fluorescenta, etc.), în f unctie de valoarea unei anumite marimi variabile (pH, etc.) a sistemului de analizat. Aceasta
schimbare are loc în apropierea punctului de echivalenta.
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În functie de reactiile chimice care au loc la titrare determinarile volumetrice pot fi
a.

Acido- bazice

b.

Redox

c.

De precipitare

d.

De complexare

Ori care ar f i tipul reactiei care sta la baza unei determinari volumetrice aceasta poate fi folosita doar daca îndeplineste conditiile:
a.

Sa fie practic totala.

b.

Sa existe posibilitatea stabilirii punctului de echivalenta.

c.

Viteza de reactie sa fie suf icient de mare astfel încât determinarile sa fie cât mai rapide.

FIsA DE LUCRU NR. 4
Te m a lucrarii: Prepararea solutiei de tiosulfa t de sodiu 0,1 N si determinarea factorului de corectie cu solutie de bicroma t de potasiu 0,1 N
Sarcini de lucru:
1.
2.
3.
4.

Pregateste ustensilele necesare: baloane cotate, sticla de ceas, pâlnie de sticla, spatula, piseta, biureta, pipeta, para de cauciuc, pahare Berzelius si Erlenmeyer, balanta analitica.
Alege sustantele necesare experimentului: tiosulf at de sodiu, iodura de potasiu, acid sulfuric concentrat, bicromat de potasiu 0,1 N, amidon 1 %, apa distilata fiarta si racita (sau apa bidistilata).
Calculeza cantitatea de tiosulfat de sodiu necesara prepararii solutiei stiind ca echivalentul – gram al tiosulfatului de sodiu este egal cu masa sa moleculara.
Dupa ce te-ai asigurat ca lânga balanta analitica ai toate ustensilele necesare prepararii solutiei (balon cotat, pâlnie, piseta) cântareste cantitatea de tiosulf at de sodiu rezultata din calcule.Prin intermediul
pâlniei de sticla trece substanta cântarita în balonul cotat spalând mai întâi sticla de ceas ti apoi pâlnia cu apa distilata fiarta si racita (sau apa bidistilata).
5. Pune dopul si agita pâna la dizolvarea compelta a substantei solide.
6.
7.
8.
9.

Completeaza pâna la semn cu apa distilata fiarta si racita (sau apa bidistilata), pune dopul si omogenizeaza solutia.
Eticheteaza balonul sau transvazeaza solutia într-un flacon etichetat.
Umple biureta cu solutia preparata, dupa ce ai clatit-o cu aceasta solutie.
Într-un pahar Erlenmeyer pipeteaza 10 -15 ml solutie etalon de bicromat de potasiu. Noteaza volumul probei care va constitui vlumul teoretic, V t .

10. Adauga în proba 1-2 g iodura de potasiu (un vârf de spatula), aciduleaza cu acid sulf uric concentrat si dilueaza proba cu 25 – 30 ml apa distilata.
11. Titreaza cu solutia din biureta pâna la culoare galben pal.
12. Adauga câteva picaturi solutie de amidon 1 % si titreaza în continuare cu solutia de tiosulfat pâna la disparitia culorii albastre. Noteaza volumul folosit la titrare, care reprezinta volumul real, V r.
13. Calculeaza valoarea factorului de corectie cu relatia: F= V t / V r.
14. Repeta determinarea pentru înca 2 probe.
15. Daca ai obtinut trei valori apropiate ale factorului de corectie cuprinse între 0,9000 – 1,1000 calculeaza media aritmetica a celor trei valori care va constitui factorul de corectie al solutiei preparate: Fmediu =
(F1+F2+F3) / 3
16. Daca nu ai obtinut valori apropiate repeta determinarile pâna când obtii cele trei valori cu care vei calcula media aritmetica.
17. Cu valorile obtinute completeaza tabelul:

Numarul probei

Volum ul teoretic (Vt) m l

Volum ul real (Vr) ml

F= Vt / Vr

Fm ediu = (F1 +F2 +F3 ) / 3

1
2
3
18. Întocmeste referatul lucrarii de laborator în care vei cuprinde si ecuatiile reactiilor redox care au loc la titrare:
K2Cr 2O7 + ....... + H2SO4 = Cr 2(SO4) 3 +.........+ I2 + H2O
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I2 + .......... = NaI +Na2S4O6
Completeaza si egaleaza ecuatiile reactiilor chimice!!!
Numele si prenumele:

FIsA DE EVALUARE NR. 5
Te m a lucrarii: Dozarea volumetrica a ionului Fe2+
Sarcini de lucru:
1.
2.
3.
4.
5.

Alege si pregateste ustensilele necesare determinarii.
Alege reactivii necesari determinarii.
Cantareste proba de substanta de analizat (A g).
Trece proba cantitativ într-un pahar Erlenmeyer si dilueaz-o la 30 – 40 ml cu apa distilata.
Adauga în proba 15 ml H2SO4 20 %sau 2 ml H2SO4 98 %.

6.
7.

Încalzeste proba la 70 – 80 ºC.
Limpezeste biureta cu solutia de KMnO4 pe care o vei folosi la titrare.

8.

Umple biureta cu solutia de KMnO4 0,1 N.

9. Titreaza proba calda cu solutia din biureta pâna la culoarea roz pal persistent în timp.
10. Din când în când spala peretii paharului Erlenmeyer cu apa distilata pentru ca întraga cantitate de reactiv sa ajunga în pahar.
11. Daca proba se raceste în timpul titrarii încalzeste-o din nou.
12. Citeste si noteza volumul de titrant folosit în detrminare.
13. Completeaza si egaleaza ecuatia reactiei chimice care are loc la titrare:
FeSO4 + KMnO4 + ................à Fe2(SO4) 3 + .................... + K2SO4 + H2O
14. Calculeaza cantitatea de Fe2+ din proba de analizat:
1000 ml sol. KMnO4 0,1 N...................................................5,585 g Fe2+
V x F ml sol. KMnO4 0,1 N...................................................x g Fe2+
V = volumul de KMnO4 0,1 N folosit la titrare
F = factorul de corectie al solutiei KMnO4 0,1 N
15. Calculeaza procentul de Fe2+ din proba de analizat:
A g proba ...................................................x g Fe2+
100 g proba................................................y g Fe2+
y =100 · x / A

x = cantitatea de Fe2+ calculata anterior
A = masa probei luata în lucru
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16. Întocmeste referatul lucrarii de laborator.
Numele si prenumele:

FIsĂ DE EVALUARE NR. 6
Sarcini de lucru:

A. Alege ti varianta corecta:
1. Solutiile mai diluate decât solutia de concentratie exacta au factorul de corectie:
a. F>1
b. F<1
c. F=1
d. nici una din aceste valori
2. La determinarea factorului de corectie al solutiei de hidroxid de sodiu cu acid oxalic are loc o reactie: a. de precipitare
b. redox
c. de neutralizare
d. de complexare

3. La determinarea factorului de corectie al solutiei de acid clorhidric se utilizeza ca indicator: a. murexid
b. amidon
c. metiloranj
d. negru eriocrom T
4. Indicatorii acido bazici îsi schimba culoarea functie de variatia: a. pH - ului
b. turbiditatii
c. absorbantei
d. potentialului redox
4x0,25=1p
B. Precizati daca urm atoarele afirm atii s unt adevarate sau fals e:
1. Formula de calcul a factorului de corectie este:
F=V /V =C /C
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A /F

2. La determinarea factorului de corectie al solutiei de permanganat de potasiu se utilizeza ca indicator f enolftaleina.
3. Factorul de corectie al solutiilor etalon este 1.

A/F

A/F

4. Determinarea factorului de corectie al solutiei de EDTA se f ace în mediu bazic.
A/F
4x0,25=1p
C. Rezolvati proble m a:
O solutie de amoniac de concentratie 2,5 N corespunde unei concentratii procentuale de 4,35 %. Care este densitatea solutiei ?
3p
D. Com pletati si egalati reactiile la care participa pe rm anganatul de potasiu:
1. În mediu puternic acid:
KMnO4 + H2SO4 à K2SO4 + ................. + H2O + [ O ]
2. În mediu slab acid:
KMnO4 + H2SO4 à K2SO4 + ................. + H2O + [ O ]
3. În mediu bazic:

KMnO4 + KOH à .................... + H2O + [ O ]
3x1=3p
D. În reactiile de m ai sus precizati în care caz perm anganatul de potasiu are cel m ai pute rnic e fect oxidant si de ce.
1p
Nota : Se acorda 1 punct din oficiu.

Numele si prenumele:

EXERCIŢIU
Sarcina de lucru: Pe baza definitiilor completati urmatorul aritmogrif:

A
1
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1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
B
De finitii : Verticala A – B : Metoda de analiza chimica cantitativa bazata pe masurarea exacta a volumelor solutiilor de reactivi de concentratii cunoscute.
Orizontal:
1. Lege a chimiei aplicata în calculele analizei volumetrice.
2. Substante chimice utilizate pentru vizualizarea punctului de echivalenta.
3. Substante cu ajutorul carora se pot obtine solutii de concentratie exacta.
4. Reactie chimica care are loc la titrarea unui acid cu o baza.
5. Mod de exprimare a concentratiei unei solutii care reprezinta numarul de moli de substanta dizolvati într-un litru de solutie.
6. Numar care arata de câte ori o solutie este mai diluata sau mai concentrata decât solutia de concentratie exacta.
7. Operatie de adaugare treptata, sub forma de picaturi, a unui reactiv cu ajutorul biuretei.
8. Mod de exprimare a concentratiei unei solutii care reprezinta numarul de echivalenti – gram de substanta dizovati într-un litru de solutie.
9. Schimbarea culorii unui indicator în apropierea punctului de echivalenta.
10. Tip de reactie chimica care are loc la determinarea f actorului de cotrectie al solutiei de permanganat de potasiu cu acid oxalic, în mediu puternic acid.
Nota: Pentru f iecare raspuns corect se acorda cate un punct.

FIsĂ DE AUTOEVALUARE NR. 2
Tem a lucrarii: Prepara rea solutiei de NaOH 0,1 N si determinarea factorului de corectie cu a cid oxalic 0,1 N
Sarcini de lucru:
1. Alege si pregateste ustensilele necesare experimentului.
2. Alege reactivii necesari.
3. Calculeaza cantitatea de NaOH necesara prepararii solutiei stiind ca A Na=23, A O=16 si A H =1.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cântareste la balanta analitica putin mai mult decât cantitatea rezultata din calcule.
Spala granulele de NaOH cu putina apa distilata pe care o arunci rapid, pentru a evita dizolvarea unei cantitati prea mari de substanta.
Trece cantitativ substanta în balonul cotat.
Pune dopul si agita pâna la dizolvarea completa.
Completeaza cu apa distilata pâna la semn, pune dopul si omogenizeaza solutia. Eticheteaza balonul.
Spala biureta, clateste-o cu apa distilata si apoi cu solutia preparata. Umple biureta cu solutie.
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9. Spala biureta, clateste-o cu apa distilata si apoi cu solutia preparata.
Umple biureta
cu solutie.
10. În trei pahare Erlenmeyer pipeteaza probe de volum cunoscut de solutie etalon C2H2O4 0,1 n. Noteaza volumele în tabel.
11. Dilueaza fiecare proba cu apa distilata si adauga câte 1 – 2 picaturi de fenolftaleina.
12. Titreaza fiecare proba cu solutia din biureta pâna la virajul indicatorului de la incolor la roz pal persistent în timp. Noteza în tabel volumele de titrant f olosite.
13. Pentru fiecare proba în parte calculeaza valoarea factorului de corectie si noteaz-o în tabel.
14. Daca cele trei valori ale f actorului de corectie sunt apropiate si cuprinse între 0,9000 si 1,1000 calculeaza F prin media aritmetica a celor trei valori.
15. Daca între primele trei valori exista diferente mari repeta determinarile pâna când obtii cele trei valori apropiate între care se face media aritmetica.
16. Cu datele obtinute completeaza tabelul:

Vt (ml)

Nr. proba

Vr (ml)

F=Vt / Vr

F=(F1 +F2 +F3 )/3

1
2
3
17. Întocmeste referatul lucrarii de laborator în care nu uita sa scrii si ecuatia reactiei chimice care are loc la titrare.
Punctaj:

Sarcina de
lucru

Timp de
executie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
TOTAL

10
10
10
10
5
10
5
10
10
15
10
30
15
5
20
5
30
210

Corectitudinea

executiei

Încadrare în

timp

Punctaj maxim
5
5
5
10
10
15
2
3
5
9
1
30
7
3
4
1
25
140

Punctaj acordat

Punctaj m axim
10
10
10
10
5
10
5
10
10
15
10
30
15
5
20
5
30
210

Punctaj acordat

Nota: 1. Depasirea timpului precizat pentru fiecare sarcina de lucru se penalizeaza cu câte un punct pentru fiecare 2 minute de depasire.
2.Punctajul obtinut nu va fi f olosit de catre profesor pentru notare.

SUGESTII METODOLOGICE
Având în vedere ca modulul Analiza chim ica calitativa si cantitativa urmareste, în special, formarea unor abilitati practice principala metoda didactica folosita atât în activitatile de predare – învatare cât si pentru
evaluarea abilitatilor si cunostintelor dobândite de catre elevi este experimentul. În acest sens prezentul auxiliar propune o serie de f ise de lucrus fise de evaluare si fise de autoevaluare pentru diferite activitati
experimentale desfasurate în laboratorul de analize. Pe lânga acestea sunt prezentate si fise de evaluare a cunostintelor teoretice asimilate de elevi prin parcurgerea acestui modul. În continuare prezentam rezolvarile
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fiselor de lucru, evaluare si autoevaluare propuse.

FIsA DE LUCRU NR. 1
Numarul probei
1

Galben intens

Culoarea imprimata flacarii

Cation identificat
Na+

2
3

Roz violet
Galben verzui

K+
Ba2+

4
5

Rosu caramiziu
Albastru verzui

Ca2+

6

Rosu carmin

Cu2+
Sr2+

FIsA DE LUCRU NR. 2
Nr.
probei
1
2

Fenomene
observate

Ecuatia reactiei chimice la
identificare

Gaz incolor, cu m iros de sulf ars

Na2 SO3 +H2 SO4 àSO2 á+H 2 O+Na2 SO4

Gaz galb en b run cu m iros sufocant

2NaNO2 +H2 SO4 à2HNO2 + Na2 SO4

Anion
identificat
SO32NO2-

2HNO2 àNO+NO2 á+H 2 O
NO+1/2 O2 à NO2 á

3

Gaz incolor cu miros de oua
stricate

Na2 S+ H2 SO4 àH 2 Sá+ Na2 SO4

S2-

FIsA DE LUCRU NR. 3
Nr. eprubeta
1
2

Reactiv folosit
(NH4 )2 CO3
H2 SO4

Fenomene obs ervate

Cation
identificat

Precipitat alb am orf

Ca2+

Ca 2++(NH4 )2 CO3 àCaCO3 â+2NH 4 +

Precipitat alb cristalin

Ca2+

Ca 2++ H 2 SO4 àCaSO4 â + 2H +

Sr2+

Sr2+ + H 2 SO4 à SrSO4 â+ 2H +

Ba2+
3

(NH4 )2 C 2 O4

Ecuatia reactiei chimice

Precipitat alb cristalin

Ca2+

Ba 2+ + H 2 SO4 à BaSO4 â+ 2H +
Ca 2++(NH4 )2 C 2 O4 àCaC 2 O4 â +2NH4 +

Sr2+
Ba2+

Sr2++(NH 4 )2 C 2 O4 àSrC 2 O4 â+2NH 4 +
Ba 2++(NH4 )2 C 2 O4 àBaC 2 O4 â+2NH4 +
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FIsA DE LUCRU NR. 4
+1

+6

-2

+1 -1

+1 +6 -2

+3

+6 -2

+1

+6 -2

0

+1 -2

K2Cr 2O7 +6 KI +7 H2SO4 = Cr 2(SO4) 3 + 4 K2SO4+3 I2 + 7 H2O
2Cr +6 à +6e 2Cr +3 I

1

2 I- à -2e2I0

3

0

I

+1 +6

-2

+1-1

+1 +2,5 -2

I20 +2 Na2S2O3-2=2 NaI +Na2S4O6
2 I 0 à+2e 2 I -1
4 S+2à -2e4 S+2,5

FIsA DE EVALUARE NR. 1
Nr. probei
1

Fenomene observate

Gaz degajat

3

Degajare gaz brun, cu miros
sufocant, la cald
Degajare de gaz icolor, care nu
întretine arderea
Miros de otet

4
5

Degajare gaz brun
Vapori de culoare violet

2

NO2

Anion
identificat
NO3-

CO2

CO32-

CH3COOH

CH3COO-

Br2
I2

BrI-

FIsA DE EVALUARE NR. 2
A: 1. c; 2. a; 3. c; 4. c
B: 1. A; 2. F; 3. F; 4. F
C: 1. iodul; iodura ( I- ); 2. cu H2SO4; brun , cu miros sufocant; 3. acetat (CH3COO-) si borat (BO33-)
D: 1 – b, e; 2 – d, f; 3 – a

FIsA DE EVALUARE NR. 3
A: 1. c; 2. b; 3. d; 4. c
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A: 1. c; 2. b; 3. d; 4. c
B: 1. F; 2. F; 3. F; 4. A

C: 1. Ag+ + KI à AgIâ + K+

AgI – precipitat galbui

2. Hg22+ + K2CrO4 à Hg2CrO4â + 2K+

Hg2CrO4 - precipitat cristalin rosu aprins

3. Ca2++(NH4) 2C2O4àCaC2O4â+2NH4+

CaC2O4 – precipitat alb cristalin

FIsĂ DE EVALUARE NR. 4
Nr. Proba

Nr. Eprubeta

Reactiv folosit

1

KI

2

K2 CrO4

I

6

KI

7

K2 CrO4

-

Hg 2+
-

-

-

-

-

Precipitat rosu portocaliu, solub il în exces de reactiv

14
15

reactiv Ness ler
(NH4 )2 C2 O4

-

Ni 2+
-

16
17

KI
K2 CrO4

-

-

-

-

Precipitat rosu matasos

άdim etilglioxima
reactiv Ness ler

18
19

V

Ag +
-

-

άdim etilglioxima

13

IV

Precipitat rosu b run

KI
K2 CrO4

11
12
III

Ag +

άdim etilglioxima
reactiv Ness ler
(NH4 )2 C2 O4

8
9
10

Cation
identificat

Precipitat galb ui

άdim etilglioxima
reactiv Ness ler
(NH4 )2 C2 O4

3
4
5

II

Fenomene observate

20

(NH4 )2 C2 O4

21
22

KI
K2 CrO4

23
24
25

άdimetilglioxima
reactiv Ness ler
(NH4 )2 C2 O4

NH 4 +

Precipitat b run am orf
-

-

-

-

-

Ba 2+
-

Precipitat galb en

Ba 2+

Precipitat alb cristalin

FIsĂ DE EVALUARE NR. 5
+2 +5 -2

+1 +7 -2

+1 +6 -2
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+1 +6mediului
-2
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-2

10 FeSO4 + 2 KMnO4 +8 H2SO4à 5 Fe2(SO4) 3 + 2 MnSO4 + K2SO4 + 8 H2O
Mn+7à +5e Mn+2

I

2Fe+2à -2e2 Fe+3 I

2
5

FIsĂ DE EVALUARE NR. 6
A: 1. b; 2. c; 3. c; 4. a
B: 1. F; 2. F; 3. A; 4. A
C: ρs = ms / V s
Cp = (md / ms )x100 ð ms = 100xmd / Cp
CN = md / Eg

V s ð V s = md / CN

ρs = (100xmd / Cp) / (md / CN

Vs

V s ) = (100

CN

Eg) / Cp = (100 2,5 17) / 4,35

ρs = 977,011 g / l =0,977 g / cm3
+1 +7 -2

+1 +6 -2

+1 +6 -2

+2 +6 -2

+1 -2

0

D: 1. 2 KMnO4 + 3 H2SO4 à K2SO4 + 2 MnSO4 + 3 H2O + 5 [ O ]
Mn+7à+5e Mn+2 I

2

O-2 à -2e O0

5

+1 +7 -2

I

+1 +6 -2

+1 +6 -2

+4

-2

+1 -2

0

2. 2 KMnO4 + H2SO4 à K2SO4 + 2 MnO2 + H2O + 3 [ O ]
Mn+7à +3e Mn+4 I

2

O-2 à -2e O0

3

+1 +7 -2

I

+1 -2 +1

+1 +6

-2

+1

-2

0

3. 2 KMnO4 + 2 KOH à 2 K2MnO4 + H2O + [ O ]
Mn+7à +1e Mn+6 I

2

O-2 à -2e O0
D. Cracterul oxidant al permanganatului de potasiu se manifesta ce mai puternic în mediu puternic acid, numarul de atomi liberi de oxigen pusi în libertate fiind celmai mare (5)

EXERCIŢIU
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I

F

N

A

D

C

E
I

T

C
C
E

O

H
A
T
N

I
T
A
E

R
T
N

D
I
O
V
R

A
V
O
L
U
M
E
T
R
I
E
B

A
R
O
T
O
C
R
M
R
D

L
I
N
R
L
O
A
A
A
O

E

N

T

E

I

A
A
R
R
L
J
X

L
R
E
E
A

I
A
C

Z

A

R

T

I

E

E
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