
Klasa Ia  Technik Hotelarstwa/Technik Pojazdów Samochodowych 

Chemia - 21.04.2020 r. 

Temat: Hydraty 

Nauczę się: wyjaśnić pojęcie – hydraty; ustalić nazwę hydratów na podstawie ich wzorów 

sumarycznych; ustalić wzory sumaryczne hydratów na podstawie ich nazwy; omówić zachowanie 

hydratów podczas ogrzewania; opisać właściwości i zastosowanie gipsu; omówić proces twardnienia 

zaprawy gipsowej oraz zapisać odpowiednie równanie reakcji chemicznych; opisać właściwości oraz 

zastosowanie wybranych soli. 

Lekcja z e-podręcznika 

https://epodreczniki.pl/a/hydraty-i-zaprawa-hydrauliczna/D1He9QR5R 

Materiały do lekcji 1 

Podręcznik 

Proszę wykonać notatkę oraz rozwiązać zadania według poniższego wzoru. 

Hydraty to związki chemiczne zawierające wbudowaną w sieć krystaliczną wodę w postaci 

cząsteczek. Poza kationami metalu (lub kationami amonu) i anionami reszty kwasowej zawierają 

dodatkowo trwale połączone cząsteczki wody.  

Nazewnictwo hydratów 

Do nazwy soli bezwodnej dodaje się po kresce słowo „woda”. W nawiasie zapisuje się stosunek soli 

do liczby cząsteczek wody. 

Np. CaSO4 · 2H2O to siarczan (VI) wapnia – woda (1/2) 

We wzorze sumarycznym połączenie z cząsteczką wody w sieci krystalicznej wskazuje kropka. 

Proszę przeanalizować tabelę 13 z podręcznika na stronie 113. Zwróćcie także uwagę na sposób 

odczytywania. Następnie proszę wykonać poniższe zadanie: 

Wstaw P – jeśli informacje są prawidłowe lub F – jeśli są błędne. 

Wzór sumaryczny hydratu Nazwa systematyczna hydratu P/F 

CaSO4 siarczan (VI) wapnia  

CuCl2 chlorek miedzi (II) – woda (1/5)  

Mg(NO3)2 · 6H2O azotan (V) magnezu – woda (1/6)  

CaSO4 · 2H2O siarczan (IV) wapnia – woda (1/2)  

 

W celu ustalenia wzoru sumarycznego hydratu na podstawie jego nazwy należy najpierw ustalić wzór 

sumaryczny soli bezwodnej, następnie ustalić liczbę cząsteczek wody w hydracie i wówczas napisać 

wzór sumaryczny hydratu. 

https://epodreczniki.pl/a/hydraty-i-zaprawa-hydrauliczna/D1He9QR5R


Proszę przeanalizować przykład 21 z podręcznika na stronie 114. 

Hydraty są nieodporne na ogrzewanie. W wyniku działania wysokiej temperatury cząsteczki wody 

krystalizacyjnej zostają usunięte z hydratu. Proszę przeanalizować doświadczenie 15 z podręcznika na 

stronie 114. 

Rodzajami skał gipsowych są: 

Anhydryt – CaSO4 

Gips - CaSO4 · 2H2O 

Gips jest przykładem hydratu. W wyniku jego prażenia (ogrzewania) uzyskuje się gips palony. 

2(CaSO4 · 2H2O)    T       2 CaSO4 · H2O + 3 H2O 

     Gips                               Gips palony 

Gips – siarczan (VI) wapnia – woda (1/2) 

Gips palony – siarczan (VI) wapnia – woda (2/1) 

Zaprawa gipsowa to mieszanina gipsu palonego i wody. 

Proces twardnienia zaprawy gipsowej zachodzi szybko z wydzieleniem ciepła. 

2 CaSO4 · H2O + 3H2O           2 (CaSO4 · 2H2O)  

   Gips palony     Woda                    Gips  

Zwróć uwagę, że reakcja chemiczna, która zachodzi podczas twardnienia zaprawy gipsowej, jest 

reakcją odwrotną do reakcji prażenia gipsu. 

Opisz, do czego wykorzystuje się zaprawę gipsową oraz zastosowanie soli. 

Wykonaj zadanie 1 z podręcznika na stronie 117. 

 


