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Instrukcja postępowania w pracy dla ucznia
Ilościowe i jakościowe ustalenie zawartości jonów wapnia w glebie.

Koncepcja 2

Jesteś pracownikiem laboratorium w Ośrodku Doradztwa Rolniczego, który analizuje glebę
pod kątem jej przydatności na cele rolnicze. Twoje zadanie polega na ilościowym i
jakościowym ustaleniu zawartości jonów wapnia w glebie. Jako metodę kierownictwo
Ośrodka Doradztwa Rolniczego podaje miareczkowanie. Proszę przestrzegać przepisów
oraz podać zawartość procentową wapnia w glebie.

Sprzęt laboratoryjny i odczynniki
Zlewki, biureta, szkiełko zegarkowe, suszarka laboratoryjna, pipeta, parowniczka, kolby
stożkowe, waga, wodorotlenek sodu 0,1 mol/dm 3, kwas solny 0,1 mol/dm3, roztwór
fenoloftaleiny.

Przeprowadzenie
Próbkę 50g gleby umieścić w porcelanowej parowniczce i suszyć w temperaturze 105 – 110
oC przez 1,5 – 3 godz. Przygotować stanowisko pracy do przeprowadzenia dalszych
oznaczeń: przygotować NaOH 0,1 mol/dm3, HCl 0,1 mol/dm3, napełnić biuretę.
Wykonanie
1.
Jakościowe ustalenie zawartości wapnia.
1 -2 g wysuszonej próbki gleby umieścić na szkiełku zegarkowym. Za pomocą pipety do
próbki glebowej dodać 5 cm3 HCl 0,1 mol/dm3. Powstaje mniej lub bardziej silne burzenie,
spowodowane uwalniającym się CO2. Określenie zawartości wapnia w glebie
przeprowadza się według określonego kryterium, które przedstawia poniższa tabelka.
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Wytrącanie się CO2

Zawartość Ca w glebie

Brak widocznego powstawania gazu

< 1%

Słabe wytwarzanie się gazu

1 do 2%

Silne lecz nie trwające długo powstawanie gazu

3 do 4%

Silne długotrwające powstawanie gazu

> 5%

2.
Ilościowe określenie zawartości wapnia
Do 5 g wysuszonej próbki gleby wlać 20 cm3 HCl 0,1 mol/dm3. Po 15 minutach trwania
reakcji dodać 20 cm3 wody destylowanej i 2 krople roztworu fenoloftaleiny. Miareczkować
delikatnie NaOH 0,1 mol/dm3 aż do uzyskania lekko różowej barwy. Glebę należy jeszcze
raz dobrze wymieszać z cieczą. Jeżeli różowe zabarwienie nie utrzymuje się, nadal
miareczkujemy aż do uzyskania trwałego zabarwienia.
Ocena
Ilość zużytego NaOH odczytać z biurety. Obliczyć procentową zawartość wapnia.
Utylizacja
Roztwory mogą być odprowadzone do kanalizacji komunalnej.
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