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 Systematyka związków nieorganicznych

Większość związków nieorganicznych można przyporządkować do czterech grup:
a) tlenki
b) wodorotlenki 
c) kwasy
d) sole
O budowie i metodach otrzymywania tych związków była mowa w gimnazjum więc teraz tylko szybko przypomnimy sobie te wiadomości.
TLENKI
Tlenki są to dwuskłanikowe związki tlenu z innymi pierwiastkami. Niemal wszystkie pierwiastki układu okresowego tworzą jeden lub kilka tlenków. Tlenki należą do najbardziej rozpowszechnionych związków chemicznych w przyrodzie, np: woda H2O czy tlenek krzemu SiO2 czyli piasek.
Wzór ogólny tlenków:                    E2nOnII   
  gdzie n to wartościowość pierwiastka        E to symbol pierwiastka
Najczęściej  nazewnictwo tlenków tworzy się w ten sposób, żę do słowa "tlenek" dodaje się nazwę pierwiastka i jego wartościowość, np" CO2 - tlenek węgla( IV), gdyż węgiel w tym związku jest czterowartościowy.
Aby napisać wzór na podstawie nazwy tlenku stosuje się metodę krzyżową. Wartościowość jednego pierwiastka zapisuje się jako indeks stechiometryczny obok drugiego  pierwiastka.
Przykład: tlenek żelaza (III) -   Fe2III O3II
Otrzymywanie tlenków:
a) bezpośrednia synteza z pierwiastków: C + O2  ->   CO2
b) rozkład wodorotlenków i soli:  Cu(OH)2   --->   CuO + H2O
WODOROTLENKI
Wodoroltlenki to związki chemiczne zbudowane z atomów metalu i grup wodorotlenowych. LIczbna grup wodorotlenowych zależy od wartościowości metalu:
                                                  Mn(OH)nI
dlatego też pisząc wzór wodorotlenku, np: wodorotlenek miedzi (II), zapisujemy symbol miedzi a po nawiasie indeks 2:  Cu(OH)2
Otrzymywanie wodorotlenków: 
a) wodorotlenki rozpuszczalne w wodzie otrzymujemy w wyniku reakcji metalu lub tlenku metalu z wodą:                       Na + H2O -->   2NaOH + H2  
                                CaO + H2O -->  Ca(OH)2
b) wodorotlenki nierozpuszczlne w wodzie otrzymujemu  w reakcji wytrącania osadów.
Doświadczenie: Otrzymywanie wodorotlenku miedzi (II)
https://www.youtube.com/watch?v=Hv7XsKNu_w0
KWASY
Kwasy są to związki chemiczne zbudowane z wodorów i reszty kwasowej. Wzór ogólny kwasów:
                                                 HImRm
R- reszta kwasowa
m - wartościowośc reszty kwasowej
Jeżeli resztę kwasową stanowią atomy niemetalu to mamy do czynienia z kwasem beztlenowym, a jeżeli resztę kwasową stanowi pierwiastek i atomy tlenu to jest to kwas tlenowy.
Otrzymywanie kwasów:
a) kwasy beztlenowe otrzymuje się poprzez rozpuszczenie  w wodzie gazowych wodorków np: HCl lub H2S lub w wyniku reakcji tzw. mocnych kwasów z odpowiednimi solami
b) kwasy tlenowe otrzymuje się poprzez rozpuszczenie odpowiednich tlenków w wodzie:
                                 SO3   +  H2O  -->   H2SO4
Nazwy kwasów tworzy się w następujący sposób:
- kwasy beztlenowe: do słowa kwas dodaje się nazwę pierwiastka oraz końcówkę -wodorowy
HCl - kwas chlorowodorowy, HBr - kwas bromowodorowy
- kwasy tlenowe: do słowa kwas dodaje się nazwę pierwiastka z końcówką -owy oraz wartościowośc pierwiastka: HClO-kwas chlorowy (I)
SOLE
Sole to związki chemiczne zbudowane z atomów metalu i reszt kwasowych. Wzór ogólny soli to:
                                                 MmnRnm
Gdzie: M - to metal
           R - reszta kwasowa
Nazwy soli składają się z dwóch wyrazów - pierwszy pochodzi od nazwy kwasu a drugi od nazwy metalu z uwzględnieniem jego wartościowości. Nazwy soli kwasów tlenowych mają końcówkę "AN" np: siarczan (VI) , azotan(V) a soli kwasów beztlenowych końcówkę "EK", np: chlorek, bromek.
Otrzymywanie soli: 
Istnieje wiele sposobów otrzymywania soli, które zostały przedstawione w gimnazjum. Dlatego też proszę przypomnieć sobie te metody i przedstawić mi je w formie zadania przysłanego na mojego maila (afeil@wp.pl) lub przynieść zadanie na najbliższe zajęciaa w marcu.

  Temat:    WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE ZWIĄZKOW NIEORGANICZNYCH
W przypadku związków nieorganicznych najważniejszym wyróżnikiem jest charakter chemiczny tych związków a w tym charakter kwasowy, zasadowy czy obojętny. Najlepiej widać to na przykładzie tlenków. 
Doświadczenie: Badanie charakteru chemicznego tlenków
https://www.youtube.com/watch?v=B2dXc8M3xuY
Na podstawie doświadczenia można powiedzieć, że tlenki mogą mieć charakter zasadowy (tlenki zasadowe), kwasowy (tlenki kwasowe). W zależności od charakteru chemicznego tlenki mogą reagować z kwasami, zasadami lub\i z wodą.
Doświadczenie: Badanie zachowania tlenków wobec kwasów i zasad
https://sciaga.pl/slowniki-tematyczne/1233/doswiadczalne-potwierdzienie-charakteru-chemicznego-danego-tlenku/
Tlenki kwasowe reagują z zasadami a tlenki zasadowe reagują z kwasami. 
Są również tlenki, które reagują z kwasami i zasadami. Są to tlenki amfoteryczne. Należy do  ich m.in. tlenek glinu AL2O3, ZnO, Cr2O3.
Istnieją również tlenki , które nie reagują ani z wodą, ani z kwasami, ani z zasadami. Są to tlenki obojętne: tlenek węgla (II) CO, tlenek azotu (II) NO, tlenek azotu (I) N2O.
Kwasy
Kwasy w wodzie ulegają dysocjacji zgodnie z równanioem ogólnym:
          HnRm    ----->       nH+   + mRn-                                     np: HNO3 ---->   H+   + NO3-
Większość kwasów reaguje z metalami aktywnymi czyli metalami należącymi do I i II grupu układu okresowego. Z metalami szlachetnymi czli mniej aktywnymi  reagują tylko niektóre kwasy tzw. utleniające i w wyniku tych reakcji następuję częsciowy rozkład kwasów. Kwasy reagują rówież z tlenkami zasadowymi, amfoterycznymi i wodorotlenkami.
Wodorotlenki
Wodorotlenki można podzielić na rozpuszczalne i nierozpuszczlne w wodzie. Wodorotlenki rozpuszczalne w wodzie ulegaja dysocjacji wg równania:
M(OH)n ---->  Mn+   + n OH-
Wodorotlenki rozpuszczalne w wodzie to inaczej zasady, gdyz ich roztwór wykazuje odczyn zasadowy.
Wszysskie wodorotlenki reagują z kwasami. Reakcja ta nosi nazw reakcji zobojętniania, gdyż znika zarówo odczyn kwasowy i zasadowy.
    Cu(OH)2   + H2SO4  ----->      CUSO4   + H2O
Wodorotlenki reaguą również z  tlenkami kwasowymi,  niektórymi solami , z niektórymi metalami np: Al, Zn. Mogą również ulegać termicznemu rozkładowi.
Sole 
Wszystkie sole rozpuszczalne w wodzie ulegają dysocjacji wg równania:
MmRn ----->    mMn+     +  nRm-
W przypadku soli trudno rozpuszczalnych na jony rozpada się ta ilość soli, która rozpuści się w wodzie.
Sole reagują również z metalami. Na podstawie faktu, że nie wszystkie sole reagują  z wszystkimi metalami można uszeregować metale wg malejącej aktywności chemicznej.
Sole mogą reagować także ze sobą, w wyniku czego powstaje jedna sól trudno rozpuszczalna w wodzie.
Doświadzenie: Wytrącanie osadów soli

https://www.youtube.com/watch?v=kA2H5mWg7AU








