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ĆWICZENIE 8 
 

Izomeria hydratacyjna heksahydratu trichlorku chromu (1)  
 

 Celem ćwiczenia jest zbadanie wpływu temperatury i stężenia na proces izomeryzacji CrCl36H2O 

w roztworze oraz ustalenie składu kompleksu na podstawie przewodnictwa molowego (Λm) jego 

roztworu. Ponadto wykazany zostanie wpływ stężenia elektrolitu na przewodnictwo właściwe. 

 

 

I. Wprowadzenie  

 

 Uwodniony chlorek chromu(III), wiążący sześć cząsteczek wody, w roztworze wodnym 

występuje w trzech postaciach o tym samym wzorze sumarycznym:  

[CrCl2(H2O)4]Cl2H2O - ciemnozielony,  

[CrCl(H2O)5]Cl2H2O - jasnozielony,  

[Cr(H2O)6]Cl3 - fioletowy,  

i jest przykładem izomerii hydratacyjnej związków kompleksowych. Badania 

spektrofotometryczne w roztworach wodnych, w obecności wysokich stężeń jonów 

wodorowych, wykazały wyraźne zmiany w widmach ze wzrostem liczby skoordynowanych 

jonów chlorkowych.
 (2)

 Wykazano również istnienie obu izomerów geometrycznych (trans-, 

cis-) formy kompleksowej [CrCl2(H2O)4]
+
.
 (3)

 

 Proces izomeryzacji zależy również od temperatury. Wraz ze wzrostem temperatury 

roztworu następuje izomeryzacja kompleksu od formy [CrCl2(H2O)4]Cl2H2O 

(ciemnozielony) poprzez [CrCl(H2O)5]Cl2H2O (jasnozielony) w kierunku [Cr(H2O)6]Cl3 

(fioletowy): 

[CrCl2(H2O)4]Cl2H2O = [Cr(H2O)6]Cl3 – Q 

 Roztwory tych izomerów różnią się przewodnictwem molowym, co jest bezpośrednio 

związane z ilością występujących zdysocjowanych jonów w roztworze. Wiadomo, że im 

większa ich liczba w roztworze tym przewodnictwo molowe wyższe, stąd należy się 

spodziewać największej wartości dla formy [Cr(H2O)6]Cl3, a najniższej dla 

[CrCl2(H2O)4]Cl2H2O. Szybko obniżając temperaturę roztworu do temperatury pokojowej 

zachowuje się stałość warunków pomiaru. Proces izomeryzacji jest jednak powolny stąd 

przykładowo roztwór szybko ochładzany z temperatury 70°C do temperatury pokojowej dalej 

będzie zawierał znaczną część formy izomerycznej [Cr(H2O)6]Cl3, co będzie przekładało się 

na wyższą wartość przewodnictwa molowego niż w nieogrzewanym roztworze o 

temperaturze pokojowej.  

  

                                                                                                                                                         
1
 chlorek chromu(III) - woda (1/6)  

2
 Elving, P.J., Zemel, B., Absorption in the Ultraviolet and Visible Regions of Chloroaquochromium(III) Ions in 

acid media, J. Am. Chem. Soc., 79 (1957) 1281-1285;  
3
 King, E.L.; Woods, Sister M.J.M., O.P.; Gates H.; The Isomeric Dichlorotetraaquochromium(II1) Ions ; their 

Separation, Spectra and Relative Stabilities, J. Am. Chem. Soc., 80 (1958) 5015-5018  



UUnniiwweerrssyytteett  OOppoollsskkii,,  WWyyddzziiaałł  CChheemmiiii,,    

KKaatteeddrraa  CChheemmiiii  NNiieeoorrggaanniicczznneejj    
Chemia Nieorganiczna II 

 3.3.PBN.CHE109 

 

2 

 

 W przypadku, gdy barwa formy kompleksowej [CrCl(H2O)5]Cl2H2O, odbiega nieznacznie 

od literaturowej
 (2, 4)

, np. odbieramy wizualnie niebieskawy odcień zieleni, należy przyjąć, że 

reakcja:  

[CrCl2(H2O)4]Cl2H2O → [CrCl(H2O)5]Cl2H2O, 

w przeprowadzonych warunkach, nie przebiegła do końca. 

 Badając przewodnictwo molowe roztworu w tej samej temperaturze można oszacować 

skład elektrolitu opierając się na danych literaturowych. Dla elektrolitów mocnych, typu 1:1, 

wartość przewodnictwa molowego znajduje się w zakresie 100–120 [Smol
-1
cm

2
], graniczne 

przewodnictwo molowe (Λ
0
) jonów Cl

–
 oraz Cr

3+
 wynoszą odpowiednio: 76,32 i 67,00 

[Smol
-1
cm

2
].  

 

 

II. Wymagania teoretyczne  

 

1. Otrzymywanie, właściwości i zastosowanie chromu i jego związków. 

2. Nomenklatura koordynacyjna.  

3. Izomeria związków kompleksowych.  

4. Przewodnictwo roztworów elektrolitów (przewodność molowa, przewodnictwo 

właściwe, graniczna przewodność molowa).  

 

Literatura zalecana: [1-8]  

 

III. Pytania kontrolne  

 

1. Omów właściwości związków chromu na różnych stopniach utlenienia.  

2. Jak zmienia się trwałość, charakter kwasowo-zasadowy i właściwości utleniająco-

redukujące związków chromu w szeregach?  

a) CrO → Cr2O3 → CrO3,  

b) Cr(OH)2 → Cr(OH)3 → H2CrO4.  

3. Przedstaw równania reakcji chromu z:  

a) rozcieńczonym HCl i H2SO4,  

b) stężonym, gorącym H2SO4,  

c) HNO3,  

d) mieszaniną, zasady KOH z KNO3.  

4. Wytłumacz słabą reaktywność kompleksu [Cr(H2O)6]Cl3 na podstawie teorii pola 

krystalicznego. 

5. Zaproponuj alternatywną metodę wyznaczenia wzorów kompleksów otrzymywanych w 

ćwiczeniu.  

6. Omów rodzaje izomerii strukturalnej związków kompleksowych.  

7. Podaj nazwy systematyczne wszystkich możliwych form kompleksowych 

[Cr(H2O)6]Cl3.  

8. Wyjaśnij sens fizyko-chemiczny granicznego przewodnictwa molowego elektrolitów 

mocnych. 

 

                                                                                                                                                         
4
 Díaz-Moreno S., Muñoz-Páez A., Martínez J.M., Pappalardo R. R., Marcos E.S., EXAFS Investigation of 

Inner- and Outer-Sphere Chloroaquo Complexes of Cr
3+

 in Aqueous Solutions. J. Am. Chem. Soc., 1996. 118, 

1265412664 
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IV. Przebieg ćwiczenia 

 
Odczynniki Sprzęt laboratoryjny 

CrCl36H2O Konduktometr 

 Termostat 

 Kolba stożkowa ze szlifem 250cm
3
 - 3 szt. 

 Zlewka 100cm
3
 - 3 szt. 

 Kolba miarowa 100cm
3
 

 Łaźnia lodowa 

 Termometr 

 

Badanie wpływu temperatury 

1. Sporządzić w kolbie miarowej 50 cm
3
 wodnego 0,2 M roztworu CrCl36H2O. Zbadać jego 

przewodność właściwą w temperaturze pokojowej.  

2. Umieścić kolbę w termostacie nastawionym na 40°C i termostatować przez 15 minut (od 

momentu osiągnięcia danej temperatury). Po czasie wyciągnąć kolbkę z termostatu i szybko 

ochłodzić do temperatury pokojowej poprzez chłodzenie w łaźni wodnej z lodem mieszając 

roztwór i zawartość łaźni wodnej, po czym zmierzyć przewodnictwo właściwe. Czynności 

powtórzyć z gradientem 10°C do temperatury 70°C. Równolegle mierzyć przewodnictwo 

właściwe wody w tych temperaturach.  

 

Badanie wpływu stężenia 

W kolbie miarowej sporządzić 50 cm
3
 roztworu CrCl36H2O o stężeniu 0,15 M. Z 

otrzymanego roztworu, przez odpowiednie rozcieńczenie, sporządzić 50 cm
3
 roztworu o 

stężeniu 0,1 M oraz 0,05 M. Zbadać przewodność właściwą wszystkich trzech roztworów w 

temperaturze pokojowej.  

 

Utylizacja 

Roztwory zlać do pojemnika oznaczonego symbolem TN-Cr. 

 

V. Sprawozdanie  

 

1. Do badania wpływu temperatury: na podstawie barwy oraz obliczonych przewodności 

molowych zaproponować wzory kompleksu w danych temperaturach. 

Do obliczeń wykorzystać wzory:  

 = roztworu – wody [Scm
-1

]  

Λm = (1000)/c [Smol
-1
cm

2
], c  stężenie molowe  

Λ
0
 = Λ

0
kation + Λ

0
anion [Smol

-1
cm

2
]  

2. Do badania wpływu stężenia: na podstawie uzyskanych danych wykreślić zależność 

przewodności molowej roztworu od pierwiastka ze stężenia molowego roztworu i uzasadnić 

kształt otrzymanego wykresu. Przez ekstrapolację uzyskać 0 i sprawdzić prawo 

Kohlrauscha. Do wykresu uwzględnić także wartość przewodności molowej, roztworu 

CrCl36H2O w temperaturze pokojowej, otrzymaną w pierwszej części ćwiczenia.  
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