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ÚVOD 

  

 Skriptum „Základné laboratórne praktikum z anorganickej chémie“ nadväzuje na 

predošlé vydania skrípt, s tým že sú niektoré tematické celky aktualizované a doplnené 

o nové  poznatky, princípy  ako podrobné pracovné postupy. Skriptum je určené ako 

učebná pomôcka pre poslucháčov 1. ročníka študijného programu chémia  

a medziodborového študijného programu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach. Úvodná časť zväzku oboznamuje študentov s bezpečnostnými 

predpismi, podľa ktorých sa majú študenti riadiť počas práce v chemickom laboratóriu. 

Následne sú v piatich kapitolách podrobne popísané základné laboratórne techniky, ktoré 

študenti využijú v ďalšej časti praktík pri príprave anorganických zlúčenín. Tieto kapitoly 

sú obohatené názornými obrázkami, ktoré boli zhotovené voľne šíriteľným programom 

ACDFreeLabs 10 alebo boli prevzaté z literatúry, ktorá je uvedená v závere skrípt. Časť 

obrázkov bola zhotovená autormi a niektoré obrázky sú prevzaté z katalógu obchodnej 

spoločnosti Fisher Slovakia, s r.o., ktorá na ich použitie dala písomné povolenie. 

Kapitoly, v ktorých sú popísané návody na prípravu anorganických zlúčenín, sú 

členené podľa ich zloženia od jednoduchých prvkov poprípade molekúl, cez binárne 

zlúčeniny, kyseliny či soli, až po komplexné zlúčeniny.  

V rámci tohto predmetu by mali študenti zúročiť svoje teoretické vedomosti, ktoré 

získali počas prednášok zo Všeobecnej chémie a Anorganickej chémie a tým by mali 

nadobudnúť aj základné praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré využijú v ďalšom štúdiu. 

Posledné dve kapitoly sú vypracované na základe spolupráce so spoločnosťou 

Duslo a.s. Výrobnou prevádzkou Strážske, ktorá sa v rámci projektu KEGA č. 008UPJŠ-

4/2018 podieľa na inovácii praktickej výučby formou priamej účasti odborníkov z praxe. 

 

 

 

       Autori 

 

 

Košice, 2019 
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1. Úvodné cvičenie 

 

1.1 Pred vstupom do laboratória 

 

Pred vstupom do laboratória si všetky nepotrebné veci (vrchný odev, topánky 

a väčšie tašky) odložíme do šatníkových skriniek, ktoré sa na tento účel používajú a majú 

označenie LKACH 1 (Moyzesova 11, 1. poschodie). Kľúč od skriniek si požičiame 

z laboratória, ktorý po použití vrátime na pôvodné miesto, nakoľko je používaný aj ďalšími 

poslucháčmi počas laboratórneho cvičenia. Zároveň je potrebné skrinky po skončení práce 

v laboratóriu vyprázdniť a opäť kľúče vrátiť späť. Pred vstupom do laboratória si 

oblečieme pracovný plášť a prezujeme sa. Do laboratória si berieme so sebou len pracovné 

pomôcky (písacie potreby, zošit na poznámky, chemické tabuľky, kalkulačku, zápalky, 

suchú handričku).  

V laboratóriu pracujeme sústredene a rozvážne, nakoľko je väčšina úrazov 

a nesprávnych výsledkov spôsobená nepozornosťou počas práce.  

Na cvičenie sa vopred teoreticky pripravíme na úlohu, ktorú budeme robiť, aby sme 

od začiatku účelne využívali pracovný čas. Ak študent nie je na cvičenie teoreticky 

pripravený, z bezpečnostných dôvodov nebude môcť realizovať prácu na cvičení. Počas 

práce v laboratóriu pracujeme samostatne (ak zo zadania úlohy nevyplýva práca vo 

dvojici), prácu si organizujeme tak, aby sme si v priebehu cvičenia zapísali všetky údaje 

potrebné na výpočet konečného výsledku. Prebiehajúci experiment (napr. destilácia, 

zahrievanie reakčnej zmesi) nesmie zostávať bez dozoru. V priebehu práce postupujeme 

podľa predpísaného návodu. Pred každým krokom, ktorý sa chystáme realizovať, sa 

zamyslíme nad tým, či sme dodržali všetky bezpečnostné predpisy, aby nedošlo k úrazu 

alebo škodám na majetku. 

 

1.2 Organizácia cvičenia 

 

Na úvodnom cvičení vyučujúci oboznámení študentov s organizáciou cvičení 

a požiadavkami na klasifikovaný zápočet, bezpečnosťou pri práci v chemickom 

laboratóriu, prácou s jedmi, jedovatými látkami a poskytovaním prvej pomoci v prípade 

úrazu.  
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V druhom týždni semestra sa študenti naučia ovládať základné laboratórne 

techniky, ktoré budú používať v nasledujúcich týždňoch pri príprave anorganických 

zlúčenín.  

Potrebný materiál je na začiatku každého cvičenia pripravený v pracovnom stole 

alebo je umiestnený v digestóriu alebo na inom mieste, s ktorým budú študenti oboznámení 

na začiatku cvičenia. Odobratú látku zo zásobnej fľaše, s ktorou sme už pracovali, zásadne 

nevraciame naspäť do originálnej nádoby. Z fľaštičiek so vzorkami teda odoberáme len 

najnutnejšie množstvo, aby nedochádzalo ku zbytočnému plytvaniu. Keď je v návode 

uvedená voda, v anorganickom laboratóriu sa má na mysli vždy destilovaná voda. Tá je 

v laboratóriu dostupná v zásobných fľašiach opatrených kohútikom v spodnej časti nádoby  

alebo v zásobných fľašiach v digestóriu. Z týchto zásobných fliaš odoberáme vodu 

výhradne do plastických striekačiek alebo iných na to pripravených nádob, nie priamo do 

laboratórnych nádob, ktoré používame na samotnú prácu. 

Po skončení práce študent oznámi výsledok vedúcemu cvičenia. Pri čistiacich 

metódach sú výsledkom práce produkt priložený k nahliadnutiu a percentuálna výťažnosť. 

Pri meraní vlastností látky študent oznámi číslo vzorky a ním získaný výsledok vyučujúci 

porovná s tabelovaným výsledkom. Ak vyučujúci oznámený výsledok schváli a zapíše (nie 

vždy sa tak stane na prvýkrát, preto sa snažíme pracovať tak, aby sme mali časovú 

rezervu), študent získané produkty umiestni do zásobných fliaš, ktoré sú na to určené, 

poupratuje pracovný stôl a odovzdá pracovný stôl laborantovi. Až potom študent opustí 

laboratórium. Do pracovného času je potrebné zarátať aj čas, ktorý je nevyhnutný na 

upratanie stolov, pretože cvičenie nie je možné predlžovať z organizačných 

i bezpečnostných dôvodov. 

Jednou z podmienok pre udelenie zápočtu je úspešné absolvovania všetkých úloh 

(t.j. so schváleným výsledkom) predpísaných pre daný študijný program. Pokiaľ sa študent 

v riadnom termíne nemôže zo závažných (napr. zdravotných) dôvodov zúčastniť na 

cvičení, musí úlohu nahradiť v náhradnom termíne. Takúto náhradu je potrebné dohodnúť 

s vyučujúcim, u ktorého si študent má záujem nahrádzať cvičenie. Takéto riešenie však 

študent používa iba v závažných prípadoch v zmysle študijného poriadku. V prípade 

nahrádzania cvičenia, si študent pripraví vhodný papier (napr. formátu A5), na ktorom 

uvedie svoje meno, číslo úlohy, dátum a výsledok. Vyučujúci, ktorý viedol cvičenie, počas 

ktorého študent realizoval náhradu, tento doklad potvrdí svojim podpisom.  
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1.3 Protokoly 

  

Práca v laboratóriu môže byť považovaná za experimentálnu len vtedy, keď je o nej 

vedený podrobný písomný záznam, tzv. protokol. Jedným z účelov tohto cvičenia je 

získanie základných návykov pre písanie protokolov. Preto sa na protokoly kladie značný 

dôraz a ich odovzdanie a prijatie vedúcim cvičenia je jednou z nevyhnutných podmienok 

pridelenia zápočtu. 

Laboratórne práce sú väčšinou rozvrhnuté tak, že nie je možné počas vymedzeného 

času vypracovať aj kvalitný protokol. Z tohto dôvodu si v priebehu cvičenia robíme len 

podrobné pracovné poznámky, z ktorých neskôr vypracujeme protokol. Tieto poznámky si 

píšeme zásadne do zošita, nikdy nie na voľné papiere, pretože ich môžeme stratiť spolu so 

zaznamenanými údajmi. Do pracovných poznámok zaznamenávame všetky číselné údaje 

a výsledky meraní ako aj všetky pozorovania (i zdanlivé drobnosti), ktoré môžu byť neskôr 

dôležité pri vyhodnocovaní údajov. 

Protokol píše a odovzdáva každý študent (aj v rámci dvojice) samostatne. Úprava 

protokolu je ponechaná na tvorivosti a možnosti každého študenta. Protokoly je možné 

odovzdať na voľných listoch písané rukou alebo spracované textovým editorom. Je však 

neprípustné, aby študenti protokoly kopírovali a len v nich modifikovali namerané údaje. 

Takéto konanie hraničí s plagiátorstvom! Počas cvičení budú realizované kontroly 

protokolov a budú porovnávané aj medzi rôznymi skupinami v týždni. 

 

Každý protokol musí obsahovať: 

 

1. Meno a priezvisko autora, dátum 

2. Názov práce 

3. Zadanie úlohy 

4. Teoretický úvod, t.j. princíp úlohy, reakčné schémy, podmienky prípravy, definíciu 

použitých pojmov, vzorce používané na výpočet výsledkov, prípadne ich 

odvodenie ako aj výpočet hodnôt potrebných k samotnej práci.  

Do protokolu neopisujeme skriptá. Snažíme sa o vlastnú formuláciu viet, pretože sa 

tým nad úlohami hlbšie zamyslíme a lepšie pochopíme podstatu práce. 

5. Nákres aparatúry (ak sa počas cvičenia používa) 

6. Postup práce 
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7. Namerané hodnoty, t.j. čísla vzoriek, návažky a všetky sledované či namerané 

veličiny. Ak v úlohe sledujeme vzájomnú závislosť dvoch veličín, vynášame ju do 

grafu podľa pravidiel zostrojovania grafov. 

Z didaktických dôvodov musia byť grafy spracované ručne, t.j. na milimetrovom 

papieri, a to aj v prípade, že máme prístup k počítaču s programovým vybavením na 

spracovávanie grafov. 

8. Výpočet výsledných hodnôt a prípadné výsledky dielčích výpočtov.  

9. Konečný výsledok – spravidla priemer z viacerých meraní (minimálne 3) – 

zaokrúhlený na vhodný počet desatinných miest. 

10. Záver, v ktorom študent zhodnotí získané výsledky, uvedie výťažnosť a diskutuje 

výskyt odľahlého výsledku  a pod.  

 

1.4 Bezpečnosť a ochrana zdravia pracovníka v chemickom laboratóriu  

  

 Chemické laboratórium je priestor určený pre všetky druhy chemickej práce. Je 

najvhodnejšie zariadené nábytkom, vybavené prístrojmi, nádobami, náčiním a ostatným 

chemickým, prípadne pomocným materiálom. Práca v chemickom laboratóriu je často 

spojená s nebezpečenstvom pre zdravie pracovníkov. Medzi objektívne príčiny patria 

vlastnosti chemikálií, zvýšená možnosť úrazu pri experimentálnej práci a nedostatky 

samotného laboratória. Chemikálie sú jedovaté, horľavé, výbušné a/alebo majú leptavé 

účinky, pri práci v laboratóriu môže dôjsť k mechanickému poraneniu so sklom, popáleniu 

pri práci za vysokej teploty, prípadne k úrazu elektrickým prúdom. Medzi subjektívne 

príčiny patria nedostatky pracovníka, predovšetkým neznalosť charakteru 

uskutočňovaných operácií, vlastnosti látok alebo nesprávna organizácia laboratórnej práce.  

Základnými zdrojmi nebezpečenstva v chemickom laboratóriu sú:  

        chemikálie  elektrický prúd  plyn  voda  tlakové nádoby.  

 

1.5 Všeobecné zásady bezpečnej práce v laboratóriu  

  

 Nebezpečenstvo laboratórnej práce možno dodržiavaním zásad bezpečnosti pri 

práci znížiť na minimum, ak pracujeme opatrne a dodržiavame všetky bezpečnostné 

opatrenia. Každý pracovník musí ovládať bezpečnostné a hygienické predpisy a pri nehode 

pohotovo rýchlo a správne čeliť nebezpečnej situácii. Keďže bezpečnostné predpisy pre 
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prácu v chemických laboratóriách sú právna norma, každý pracovník si musí uvedomiť, že 

porušovaním bezpečnostných predpisov ohrozuje nielen svoje zdravie a bezpečnosť, ale aj 

svojich spolupracovníkov. Pri práci v laboratórnom cvičení je prítomných veľa študentov, 

preto je dôležitá disciplína, ohľaduplnosť, zodpovedný prístup ku práci, udržiavanie 

poriadku a čistoty.  V laboratóriu sa môžu robiť len práce, s ktorými je každý študent 

vopred dôkladne teoreticky oboznámený a sú dovolené plánom cvičenia alebo podľa 

pokynov učiteľa. 

V chemických laboratóriách musí byť zabezpečené dokonalé vetranie, každé 

laboratórium musí mať dva východy pre zaistenie bezpečného úniku v prípade havárie. Pri 

práci so zapáchajúcimi, dráždivými, jedovatými plynmi alebo horľavými prípadne 

výbušnými látkami používame digestórium.  Pri vstupe do laboratória musia byť na voľne 

prístupnom mieste umiestnené vypínače elektriny a digestórií, uzávery plynu a vody.  V 

laboratóriu musia byť fungujúce a voľne prístupné hasiace prístroje, hydranty a sprchy. 

Tieto pomôcky proti požiaru treba pravidelne kontrolovať a udržiavať v poriadku.  V 

laboratóriu udržiava študent čistotu a poriadok a to nielen na laboratórnom stole, ale aj v 

jeho okolí. Na pracovnej ploche stola nesmú byť veci, ktoré tam nepatria (tašky, batohy). 

Pracovníci v laboratóriách sú povinní pri práci používať osobné ochranné pomôcky 

(bavlnený plášť, okuliare, rukavice, pri niektorých prácach ochranné štíty).  V laboratóriu 

musí byť aj lekárnička, vybavená potrebnými pomôckami a návodom na poskytnutie prvej 

pomoci.  Základným dôležitým opatrením pre zabránenie väčšiny nehôd je udržiavanie 

poriadku a čistoty v laboratóriu. Pred začiatkom a po skončení práce treba skontrolovať na 

laboratórnych stoloch čistotu a funkčnosť jednotlivých zariadení. Závady treba čo najskôr 

odstrániť, prípadne hlásiť vedúcemu cvičenia. Po skončení práce a pri odchode z 

laboratória je potrebné skontrolovať či sú vypnuté všetky elektrické spotrebiče a či je 

zavretý plyn a voda.  V laboratóriu je zakázané jesť, piť a uchovávať potraviny, ako aj na 

tieto účely používať laboratórne nádoby.  V laboratóriu je zakázané fajčiť a na miestach s 

rizikom vzniku požiaru je zakázané manipulovať s otvoreným ohňom.  Črepy a iné odpady 

s ostrými hranami sa musia okamžite odstrániť z laboratórnych stolov a zo zeme sa 

odkladajú do osobitnej odpadovej nádoby. Ak sa rozbije ortuťový teplomer, je to potrebné 

okamžite nahlásiť učiteľovi, aby sa zlikvidovala toxická ortuť. Žiadny tuhý odpad nepatrí 

do výlevky.  Je zakázané nechávať bez priameho dozoru zapnuté elektrické a plynové 

variče ako aj aparatúru, v ktorej prebieha chemická reakcia. 
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1.6 Bezpečnostné predpisy 
 

Bezpečnostné predpisy pre prácu v chemických laboratóriách boli vypracované 

odborníkmi nie preto, aby obmedzovali, ale preto, aby chránili experimentátora 

i pracovníkov v jeho okolí. V nasledujúcom texte sa obmedzíme na predpisy, ktoré sa 

týkajú praktického cvičenia z anorganickej chémie. 

 

1. V laboratóriách musí byť dodržiavaná čistota a poriadok. Únikové cesty 

a manipulačné priestory musia byť udržiavané trvalo prístupné. 

 

2. V laboratóriu je zakázané jesť, piť a fajčiť. Laboratórne nádoby sa nesmú používať 

na jedenie, pitie a uchovávanie potravín. Potraviny ani nápoje nesmú byť 

uschovávané v chladničkách určených na laboratórne použitie. 

 

3. Pracovníci musia pri práci používať ochranné pomôcky. 

 

To sú základné predpisy, na ktorých sú založené vyššie uvedené pravidlá správania sa 

v chemickom laboratóriu. 

 

4. Chemikálie musia byť uložené v uzavretých nádobách z vhodného materiálu 

a označené presným názvom. 

 

Pri práci dbáme na to, aby sme mali presne označené všetky používané chemikálie 

a roztoky, aby nemohlo dôjsť k ich zámene. Ak prenášame plné fľaše (hlavne väčšie), 

držíme ich jednou rukou za hrdlo a druhou rukou ich pridržiavame za spodnú časť. 

 

5. Do odpadového potrubia je zakázané vylievať rozpúšťadlá, ktoré sa nemiešajú 

s vodou, jedy, látky výbušné, koncentrované kyseliny a hydroxidy ako aj  látky a ich 

roztoky, ktoré v styku s vodou  uvoľňujú jedovaté alebo dráždivé plyny. 

 

6. Do odpadového potrubia sa smú vylievať látky v obmedzenom množstve, 

jednorázovo najviac 0,5 litra po dostatočnom zriedení (aspoň 1:10) s vodou, 

pričom kyseliny a hydroxidy zriedené najmenej v pomere 1:30. 
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S týmito bodmi súvisia zásady práce so silnými kyselinami a hydroxidmi. Pretože 

sa jedná o silne žieravé látky, je potrebné s nimi pracovať veľmi opatrne. Pri prelievaní 

používame lieviky a kvapalinu vždy lejeme po tyčinke. Dbáme vždy na to, aby sme 

nepoškodili štítok s názvom žieraviny (nádobu držíme štítkom smerom k dlani) 

a nezanechali malé množstvá obsahu na vonkajšom povrchu nádoby. Zbytky 

koncentrovaných kyselín a hydroxidov vylievame do vody v prúde tečúcej vody veľmi 

pomaly a nakoniec ešte výlevku dôkladne vypláchneme vodou. 

Odmeriavanie malých množstiev žieravín robíme buď v odmernom valci alebo 

pomocou špeciálnych nádob. Nikdy ich nenasávame priamo do pipety ústami, ako sa to 

môže robiť v prípade neagresívnych kvapalín. Pri práci s kyselinami a hydroxidmi, hlavne 

pri ich prelievaní alebo riedení, si chránime oči a tvár štítom alebo okuliarami a ruky 

gumovými rukavicami. Po skončení práce rukavice dôkladne umyjeme vodou a mydlom 

a osušíme ich. Rozliate kyseliny najprv neutralizujeme pevným uhličitanom sodným 

a potom zbytok utrieme handrou. 

 

7. Črepiny a iné odpadky s ostrými hranami musia byť odkladané do zvláštnej nádoby 

na odpad. 

 

8. Pri práci s vákuom alebo pretlakom v skle sa musia používať len vhodné 

nepoškodené nádoby a podtlakové časti aparatúry zakryť štítom. 

 

Pri práci so sklom, ako je napr. zostavovanie sklenených aparatúr, postupujeme 

vždy veľmi opatrne. V súčasnosti sú časti prakticky všetkých sklenených aparatúr 

vzájomne spojené zábrusmi. Práca s nimi si vyžaduje dodržiavanie určitých pravidiel. Pri 

zostavovaní aparatúry musí byť zábrus dokonale čistý a natretý tenkou vrstvou vhodného 

mazadla (Ramsayov tuk, silikonový krém). Miernym pootočením natretých a spojených 

častí dosiahneme utesnenie, ktoré sa prejaví spriehľadnením zábrusu. Ak nie je možné 

zábrus po práci rozobrať, zavoláme vedúceho cvičenia alebo laboranta, ktorí zábrus 

spravidla uvoľnia  poklepaním alebo miernym zahriatím. Tieto činnosti si však vyžadujú 

určitú prax a preto sa o ne nepokúšame sami. Do kontaktu so sklom môžeme tiež 

prichádzať pri príprave kapilár napr. na meranie teploty topenia. Počas takejto práce si 

chránime ruky handrou a zbytky skla, ktoré sa uvolnia počas oddeľovania kapiláry od 
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trubice odstránime metličkou a lopatkou, ktoré sú na to určené. Podobným spôsobom 

odstránime do označených nádob úlomky skla, ktoré môžu vzniknúť pri  náhodnom rozbití 

sklenenej nádoby. 

Plastový ochranný štít chrániaci tvár je nutné používať pri práci napr. s vákuom, s 

podtlakom alebo pretlakom. Jeho používanie je povinné aj v prípade, že nosíte okuliare. 

V niektorých jednoduchých prípadoch môžu byť použité aj ochranné okuliare. 

 

9. Pri práci so zdraviu škodlivými látkami je potrebné dbať na to, aby nedošlo ku 

styku chemikálie s pokožkou, sliznicou, dýchacími orgánmi a zažívacími ústrojmi. 

Delenie nebezpečných látok a ich označovanie je uvedené v nasledujúcom texte. 

 

Nebezpečné látky môžeme rozdeliť podľa toho, aké nepriaznivé účinky majú na ľudský 

organizmus a životné prostredie. Všetky chemické látky pôsobia na zdravie človeka 

škodlivo. Chemická látka podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí je chemický prvok alebo 

zlúčenina chemických prvkov v prírodnom stave alebo získané akýmkoľvek výrobným 

postupom, vrátane akýchkoľvek prídavkov potrebných na udržanie jej stability a nečistôt 

vzniknutých počas výrobného procesu, s výnimkou rozpúšťadiel, ktoré môžu byť oddelené 

bez ovplyvnenia stability chemickej látky alebo zmeny jej zloženia. Chemickým zmesou sa 

rozumie zmes alebo roztok skladajúci sa z dvoch alebo viacerých chemických látok. 

Nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické zmesi pre život a zdravie ľudí 

a pre životné prostredie sa musia klasifikovať podľa požiadaviek uvedených v tomto 

nariadení.  V tomto nariadení sa ustanovujú kritériá klasifikácie v triedach nebezpečnosti, 

ich rozlišovanie a ďalšie ustanovenia o tom ako splniť tieto kritériá. Nebezpečné chemické 

látky a nebezpečné chemické zmesi sa klasifikujú v jednej alebo vo viacerých kategóriách 

nebezpečnosti podľa koncentračných limitov, M-koeficientov alebo medzných hodnôt. 

Koncentračný limit - je prahová hodnota akejkoľvek klasifikovanej nečistoty, 

prísady alebo jednotlivej zložky v látke alebo v zmesi, ktorá môže byť podnetom ku 

klasifikácii látky alebo zmesi  

M-koeficient - je násobiaci koeficient. Násobí sa ním koncentrácia látky, ktorá je 

klasifikovaná ako nebezpečná pre vodné prostredie v kategórii akútnej nebezpečnosti 1 

alebo v kategórii chronickej nebezpečnosti 1, a používa sa pri metóde súčtu na odvodenie 

klasifikácie zmesi, v ktorej sa látka nachádza 
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Medzná hodnota - je prahová hodnota akejkoľvek klasifikovanej nečistoty, prísady 

alebo jednotlivej zložky v látke alebo v zmesi, nad ktorou sa táto prísada, nečistota alebo 

zložka už zohľadňuje pri rozhodovaní, či sa látka alebo zmes klasifikuje 

  

a) ktorákoľvek z kategórií nebezpečnosti uvedených v časti 2 tejto prílohy; 

b) akútna toxicita, kategória 4; 

c) žieravosť/dráždivosť pre kožu, kategória 2; 

d) vážne poškodenie očí/dráždivosť pre oči, kategória 2; 

Respiračná alebo kožná senzibilizácia,  

Mutagenita zárodočných buniek, 

Karcinogenita 

Reprodukčná toxicita 

e) toxicita pre špecifický cieľový orgán-jednorazová expozícia, kategória 2 alebo 3; 

f) toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória 2; 

g) nebezpečná pre vodné prostredie – chronická, kategória 3 alebo 4. 

 

         výbušné látky a prípravky – látky a prípravky, ktoré môžu reagovať exotermicky aj 

bez prístupu atmosferického kyslíka, pričom rýchlo vyvíjajú plyny a pri definovaných 

testovacích podmienkach dochádza k detonácií a prudkému zhoreniu alebo pri zahriatí 

v čiastočne uzatvorenom priestore vybuchujú, 

         oxidujúce látky a prípravky – látky a prípravky, ktoré podliehajú silným 

exotermickým reakciám v styku s inými, najmä horľavými látkami,  

         mimoriadne horľavé látky a prípravky – látky a prípravky, ktoré majú v kvapalnom 

stave teplotu vzplanutia nižšiu ako 0 °C a teplotu varu nižšiu ako 35 °C a v plynnom 

stave v styku so vzduchom pri normálnej (laboratórnej) teplote a normálnom 

(atmosférickom) tlaku sú zápalné, 

         veľmi horľavé látky a prípravky – látky a prípravky, ktoré 

a)     sa môžu samovoľne zahrievať a potom vznietiť pri styku so vzduchom za 

normálnej (laboratórnej) teploty a normálneho (atmosférického) tlaku a bez 

prívodu energie, 

b)     sa môžu v tuhom stave ľahko vznietiť po krátkom kontakte so zápalným zdrojom 

a po odstránení zápalného zdroja ďalej horia alebo dymia, 
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c)      majú v kvapalnom stave teplotu vzplanutia nižšiu ako 21 °C a nie sú mimoriadne 

horľavé, 

d)     pri styku s vodou alebo s vlhkým vzduchom vyvíjajú veľmi horľavé plyny v 

množstve najmenej 1 liter.kg–1.hod–1, 

       horľavé látky a prípravky – látky a prípravky, ktoré majú teplotu vzplanutia v rozmedzí 

od 21 °C do 55 °C, 

      veľmi jedovaté látky a prípravky – látky a prípravky, ktoré už vo veľmi malých 

množstvách zapríčiňujú smrť alebo akútne alebo chronické poškodenie zdravia, ak sú 

vdychované, požité alebo vstrebané pokožkou alebo sliznicou, 

         jedovaté látky a prípravky – látky a prípravky, ktoré v malých množstvách spôsobujú 

smrť alebo akútne alebo chronické poškodenie zdravia, ak sú vdychované, požité 

alebo vstrebané pokožkou alebo sliznicou, 

          škodlivé látky a prípravky – látky a prípravky, ktoré môžu spôsobiť smrť alebo akútne 

alebo chronické poškodenie zdravia, ak sú vdychované, požité alebo vstrebané 

pokožkou alebo sliznicou, 

          žieravé látky a prípravky – látky a prípravky, ktoré ťažko poškodzujú tkanivá, ak 

s nimi prídu do priameho styku, 

          dráždivé látky a prípravky– látky a prípravky, ktoré pri krátkodobom, dlhodobom 

alebo opakovanom styku s pokožkou alebo so sliznicami môžu spôsobiť ich zápalové 

zmeny, 

          senzibilizujúce látky a prípravky – látky a prípravky, ktoré môžu pri vdychovaní alebo 

vstrebaní pokožkou spôsobiť precitlivenosť tak, že po opakovanej expozícii vznikajú 

charakteristické príznaky, 

          karcinogénne látky a prípravky – látky a prípravky, ktoré pri vdychovaní alebo požití 

alebo pri vstrebaní pokožkou môžu vyvolať rakovinu alebo zvýšiť jej výskyt, 

        mutagénne látky a prípravky – látky a prípravky, ktoré môžu pri vdychovaní, požití 

alebo pri vstrebaní pokožkou vyvolať alebo zvýšiť výskyt genetických poškodení,  

          látky a prípravky poškodzujúce reprodukciu – látky a prípravky, ktoré pri vdychovaní, 

požití alebo vstrebaní pokožkou môžu vyvolať alebo zvýšiť výskyt nededičných 

nepriaznivých účinkov na potomstvo alebo poškodenie mužských alebo ženských 

rozmnožovacích funkcií alebo schopností reprodukcie, 
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          látky a prípravky nebezpečné pre životné prostredie – látky a prípravky, ktoré sa 

vyznačujú okamžitým alebo následným vplyvom na jednu alebo viac zložiek 

životného prostredia. 

Pre posúdenie nebezpečnosti jednotlivých látok je dôležité ich zaradenie v zozname 

nebezpečných látok, ktorý je uvedený v prílohe Výnosu MH SR č. 3/2008. Obsahuje 

dôležité údaje o nebezpečných chemických látkach a prípravkoch. Distribútor chemických 

látok a prípravkov musí dodať spolu s výrobkom aj tzv. Kartu bezpečnostných údajov, 

ktorá podľa Vyhlášky MH SR č. 515/2001 Z.z . o podrobnostiach obsahu karty 

bezpečnostných údajov musí obsahovať údaje uvedené v Tab.1.   

 

Tab. 1 Dôležité údaje o chemickej látke 

Identifikácia látky Chemická látka Chemický prípravok 

Názov 

  

IDX 

EC 

CAS 

Pozn. 

  

Klasifikácia 

  

Označenie 

  

Koncentračný 

limit 

  

Označenie 

  

Pozn. 

  

        

  

IDX – Indexové číslo každej látky je vo forme digitálneho radu typu ABC-RST-VW-Y, 

kde: 

       ABC, je buď atómové číslo najcharakteristickejšieho chemického prvku (ktorému 

predchádza jedna alebo dve nuly za účelom postupnosti) alebo bežné číslo triedy pre 

organické látky, 

        RST, je poradové číslo látky uvedené v sérii ABC, 

        VW, označuje formu, v ktorej sa látka vyrába alebo uvádza na trhu, 

        Y je kontrolné číslo vypočítané v súlade s metódou ISBN (International Standard Book 

Number).  

   

Nebezpečným chemickým látkam sa priraďuje aj EINECS číslo (EC). Einecs – Európsky 

zoznam existujúcich komerčných chemických látok. EC je sedemčíselný systém typu 

XXX-XXX-X, ktorý začína od 200-001-8 alebo 400-010-9. 

CAS číslo je registračné číslo látky používané v Chemických Abstraktoch (Chemical 

Abstracts) vydávaných Americkou chemickou spoločnosťou, ktoré napomáha pri 

identifikácii položky.  
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Klasifikácia 

Klasifikácia pre každú kategóriu nebezpečenstva sa bežne označuje formou skratky, ktorá 

predstavuje kategóriu nebezpečenstva spolu s upozornením označujúcim príslušné 

nebezpečenstvo.  

Skratky a obrazové zobrazenia pre jednotlivé kategórie nebezpečenstva sú tieto: 

         výbušné: E (explosive) 

         oxidujúce: O (oxidizing) 

         mimoriadne horľavé: F+ (flamable) 

         veľmi horľavé: F 

         horľavé: R10 

         veľmi jedovaté: T+ (toxic) 

         jedovaté: T 

         škodlivé: Xn 

         žieravé: C (caustic) 

         dráždivé: Xi 

         senzibilizujúce: R42 a/alebo R43 

         karcinogénne: Karc. kat. (1, 2 alebo 3) 

         mutagénne: Muta. kat. (1, 2 alebo 3) 

         látky poškodzujúce reprodukciu: Repr. kat. (1, 2 alebo 3) 

         látky nebezpečné pre životné prostredie: N  (natural).  

  

 

 

 

 

 

Horľavé F 

Extrémne horľavé F+ Oxidujúce O Výbušné, explozívne E 

Žieravé C 
Nebezpečné životnému  

prostrediu N 
Škodlivé Xn 

Dráždivé Xi 

Jedovaté T 

Vysoko jedovaté T+ 
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V ďalšom stĺpci Tab.1 je uvedené potrebné označenie na obale látky: 

         písmeno, ktoré sa priradí k látke predstavuje skratku výstražného symbolu a napomáha 

pri určení nebezpečenstva, 

         rizikové (risk) vety (R-vety), vety označujúce špecifické riziko, zostavené ako séria 

číselných znakov, ktoré začínajú s predradeným písmenom R, označujúcich druh 

konkrétneho špecifického rizika, napr. R35 – Spôsobuje silné popáleniny/poleptanie. 

Tieto čísla sú v záznamoch oddelené: 

         pomlčkou (-), ktorá označuje jednotlivé údaje vzhľadom na konkrétne riziko 

(R), napr. R5-6-12 znamená zároveň: R5 – Zahriatie môže spôsobiť výbuch, R6 

– Výbušný pri kontakte alebo bez kontaktu so vzduchom, R12 – Mimoriadne 

horľavý.  

         lomenou čiarou (/), ktorá označuje kombinovaný údaj v jednej vete, vzhľadom 

na konkrétne špecifické riziko, napr. R36/38 – Dráždi oči a pokožku. 

         bezpečnostné (safety) vety (S-vety), označujúce štandardné pokyny pre bezpečné 

používanie, zostavené ako séria číselných znakov, ktoré začínajú s predradeným 

písmenom S, označujúcich odporúčané bezpečné používanie. Opäť sú tieto čísla 

oddelené buď pomlčkou alebo lomenou čiarou, napr. S (1/2-)26-37/39-45 znamená: 

S1/2 – Uchovávajte uzamknutý a mimo dosahu detí. 

S26 – V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť veľkým množstvom 

vody a vyhľadať lekársku pomoc. 

S37/39 – Noste vhodné rukavice a ochranné pomôcky na oči a tvár. 

S45 – V prípade nehody alebo, ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku 

pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku). 

Zoznam ďalších R-viet a S-viet je uvedený v prílohách č.3 a 4 Výnosu MH SR č.3/2008, 

v súčasnosti konkrétne na stránke http://www.economy.gov.sk/files/priem/vynos22002/. 

Koncentračné limity (viď Tab. 1) predstavujú percento hmotnosti látky vypočítanej podľa 

celkovej hmotnosti prípravku, ak nie je uvedené inak. 

V súlade s koncentráciou látky sa mení aj stupeň nebezpečnosti.  

V Tab. 2 sú uvedené ako príklad všetky charakteristiky pre kyselinu sírovú a hydroxid 

sodný. 
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Tab. 2 Všetky charakteristiky pre kyselinu sírovú a hydroxid sodný 

 

Všetky chemické látky, ktoré sú na trhu, musia byť označené podľa zákona. Označenie 

zabezpečuje výrobca, dovozca alebo distribútor. Označenie je uvedené priamo na obale 

látky alebo prípravku na štítku, ktorý je pevne pripevnený tak, aby sa údaje dali čítať 

vodorovne pri obvyklom postavení obalu a aby pri správnej manipulácii s látkou alebo 

prípravkom nedošlo k poškodeniu označenia a znemožneniu identifikácie látky alebo 

prípravku. 

Na obale nebezpečných chemických látok alebo na obale nebezpečných 

chemických prípravkov sa uvádzajú tieto údaje: 

a)      názov nebezpečnej chemickej látky alebo nebezpečných chemických látok, ktoré sú 

obsiahnuté v chemickom prípravku, 

b)      obchodné meno a sídlo, telefónne číslo právnickej osoby alebo meno a priezvisko, 

trvalý pobyt, telefónne číslo fyzickej osoby, ktorá uvádza nebezpečnú chemickú látku 

alebo nebezpečný chemický prípravok na trh, 

c)       výstražné symboly a slovné označenie nebezpečenstva, 

d)      slovné označenie špecifického rizika (R-vety), 

e)      slovné označenie na bezpečné použitie (S-vety), 

f)         EC číslo; EC číslo sa získa 

1. z Európskeho zoznamu existujúcich komerčných chemických látok, ktorý 

ustanovuje MH SR podľa § 23 ods. 6 a § 33 písm. h) zákona č. 163/2001 Z.z. o 

chemických látkach a chemických prípravkoch  podľa smernice Rady 

67/548/EEC z 27. júna 1967. EINECS je slovenským prekladom, ktorý vychádza 

Identifikácia látky Chemická látka Chemický prípravok 

Názov 

IDX 

EC 

CAS 

P Klasifikácia Označenie 
Koncentračný 

limit 
Označenie P 

Kyselina 

sírová 

016-020-00-8 

231-639-5 

7664-93-9 

B C; R35 

Symb: C 

R: 35 

S: (1/2-)26-30-45 

15 %≤ c 

5 % ≤ c < 15 % 

C; R35 

Xi; R36/38 

  

Hydroxid 

sodný 

011-002-00-6 

215-185-5 

1310-73-2 

  

C; R35 

Symb: C 

R: 35 

S: (1/2-)26-37/39-45 

5 %≤ c 

2 % ≤ c < 5 % 

0,5 ≤ c < 2 % 

C; R35 

C; R34 

Xi; R36/38 
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z pôvodného znenia publikovaného v Official Journal C 146 A, Vol. 33, dňa 

15.6.1990 podľa jeho korigendy publikovanej v OJ dňa 1. marca 2002 ( OJ C 54, 

str. 13).  Zoznam  komerčných chemikálii podľa EC čísla je možné v súčasnosti 

nájsť na stránke http://www.cchlp.sk/pages/zchlp/sk_einecs.htm, 

2. zo zoznamu nových chemických látok, alebo, 

3. zo zoznamu nebezpečných chemických látok s predpísanou klasifikáciou, 

označením a vymedzením koncentračných limitov. 

Ďalej výrobca a dovozca nebezpečných látok alebo prípravkov je povinný spracovať 

pre každú látku alebo prípravok tzv. bezpečnostný list. Tento sprievodný dokument musí 

výrobca, dovozca alebo distribútor látky poskytnúť odberateľovi najneskôr pri dodaní 

nebezpečnej látky alebo prípravku. Podrobnejšie informácie o obsahu bezpečnostného listu 

je možné nájsť v Zákone o chemických látkach a chemických prípravkoch č. 405/2008 Z. 

z. 

 

10. Všetky manipulácie s látkami dymiacimi, dráždivými, zapáchajúcimi, jedovatými 

ako aj pri spaľovaní a žíhaní látok je dovolené pracovať len v digestore 

s dostatočným odsávaním. 

 

11. Pri všetkých manipulačných prácach s látkami v otvorených nádobách sa musí 

udržiavať ústie nádob odvrátené od osôb. 

 

Konkrétne pokyny týkajúce sa týchto predpisov sú uvedené pri príslušnej úlohe. 

Zvlášť významná je v tejto súvislosti technika práce s jedmi. Je potrebné si uvedomiť, že 

za jedovaté látky možno prakticky považovať všetky laboratórne chemikálie nad určitú 

koncentráciu. Pri práci je teda potrebné postupovať opatrne, vyhýbať sa akejkoľvek 

možnosti prehltnutia roztoku či kontaminácie úst a okolia, udržiavať čistotu a po skončení 

práce si umyť ruky. Keď máme podozrenie, že došlo k znečisteniu rúk aj v priebehu 

cvičenia, umývame sa priebežne. Niektoré chemikálie (napr. kyanidy, zlúčeniny arzénu) sú 

zaradené ako tzv. Zvlášť nebezpečné jedy pod Zákon o jedoch, kde sú okrem týchto 

technických opatrení popísané aj ďalšie špeciálne kroky, ktoré je potrebné dodržiavať, aby 

sa mimo iného zabránilo zneužitiu týchto látok. S takýmito látkami počas praktického 

cvičenia neprídeme do kontaktu.  
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Špeciálnou nebezpečnou chemikáliou, s ktorou sa môžeme stretnúť napr. pri rozbití 

teplomera, je ortuť. Pokiaľ sa nám nehoda s rozbitím teplomera stane, snažíme sa čo 

najviac zabrániť zatečeniu ortuti pod nábytok alebo do akýchkoľvek medzier. Pomocou 

navlhčeného filtračného papiera zhrnieme drobné kvapôčky ortuti do väčších kvapiek, 

ktoré zozbierame do sklenenej liekovky a odovzdáme laborantovi na recykláciu. Miesto, 

kde bola ortuť rozliata, potom posypeme pod dohľadom laboranta práškovou sírou alebo 

zinkom.  

 

12. Pri destilácii horľaviny s nízkou teplotou varu sa musí kontrolovať prívod vody do 

chladiča a odstrániť z okolia všetky iné horľaviny do bezpečnej vzdialenosti. 

 

13. Pri rozliatí horľaviny je nutné okamžite zhasnúť kahan, vypnúť elektrický prúd 

mimo laboratória a postarať sa o dôkladné vetranie. Kvapalina sa vsiakne do 

vhodného porézneho materiálu, ktorý sa musí odstrániť na bezpečné miesto. 

Nepolárne rozpúšťadlá rozliate na PVC sa nesmú roztierať. 

 

Počas cvičení je používanie horľavín obmedzené na minimum. Všeobecne pri práci 

s horľavinami musíme dbať na to, aby v okolí nebol otvorený plameň.  

 

14. Zapálené horáky kahanov nie je dovolené nechať horieť bez dozoru. 

 

15. Pri zistení chyby na inštalácii alebo plynovom spotrebiči je nutné príslušný úsek 

alebo spotrebič uzavrieť a zaistiť opravu. 

 

Pokiaľ by i napriek dostatočnej opatrnosti došlo v laboratóriu k lokálnemu požiaru 

pracovného miesta, nepoužívame k jeho likvidácii v chemickom laboratóriu vodu, ale vždy 

hasiace prístroje. Pri hasení požiaru menšieho rozsahu sa s výhodou používa hasiace 

keramické rúško. S umiestnením týchto pomôcok sme boli oboznámení na úvodnom 

cvičení. Často na uhasenie požiaru postačí zamedziť prístupu vzduchu, napr. prikrytie 

kadičky s horiacim liehom hodinovým sklíčkom.  
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16. Oceľové fľaše so stlačeným plynom musia byť zaistené proti pádu úchytkami, 

retiazkami alebo prichytením v stojane. Vzdialenosť oceľovej fľaše od horiaceho 

plameňa musí byť najmenej 3 m. 

 

17. Plyny sa môžu vypúšťať z fľaše len cez redukčný ventil určený pre daný plyn. 

 

V zmysle týchto pokynov sa v blízkosti oceľovej fľaše s CO2 pohybujeme počas 

cvičení s dostatočnou opatrnosťou, nepremiestňujeme ju, ani do jej blízkosti 

neumiestňujeme kahan. Nikdy neskúšame, či je vo fľaši ešte plyn tak, že by sme 

jednoducho otvorili uzáver. Pri tejto skúške sa všeobecne postupuje tak, že k vývodu 

škrtiacej ihly nasadíme hadičku so zavádzacou trubičkou a skúšame plyn prebublávať do 

kvapaliny, ktorá ho dostatočne pohlcuje. Ak máme i najmenšie podozrenie, že je fľaša 

alebo redukčný ventil poškodený, ohlásime poškodenie vedúcemu cvičenia. 

 

18. Osoby bez elektrotechnickej kvalifikácie môžu: 

a) samostatne obsluhovať jednoduché elektrické zariadenia uspôsobené tak, že pri  

ich obsluhe nemôžu prísť do styku s časťami pod napätím. 

b) pracovať v blízkosti častí pod napätím len pri dodržiavaní bezpečnej 

vzdialenosti. 

 

19. Opravovať, udržiavať a rozširovať elektrické inštalácie a elektrické spotrebiče je 

dovolené len osobám s elektrotechnickou kvalifikáciou. 

 

Pri práci s elektrickými spotrebičmi musíme mať vždy suché ruky a taktiež prístroj 

chránime pred zvlhnutím alebo dokonca zatečením kvapalín. Pokiaľ pri práci dôjde 

k poruche, poslucháči sa nikdy sami nepokúšajú poruchu odstrániť (a to ani v prípade, že 

majú s takou činnosťou skúsenosti). Je nutné prístroj okamžite vypnúť a závadu ohlásiť 

vedúcemu cvičenia. 

 

1.7 Prvá pomoc 
 

 Je prirodzenou povinnosťou každého občana, aby podľa svojich možností poskytol 

prvú pomoc bez rozdielu každému, koho postihol úraz alebo náhle ochorenie, a súčasne 
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neohrozuje seba alebo iného. Poskytnutie prvej pomoci je nielen prirodzenou (morálnou) 

povinnosťou každého občana, ale aj povinnosťou, ktorá vyplýva z Trestného zákona č. 

300/2005 Z.z. § 177. Prvá pomoc sa musí poskytovať pri všetkých úrazoch, otravách a 

náhlych ochoreniach. 

Základným pravidlom pri poskytovaní prvej pomoci je robiť všetko, čo stav 

postihnutého vyžaduje a čoho je záchranca schopný, ale len v rozsahu, ktorý bezpečne 

ovláda. 

 

Pri poskytovaní prvej pomoci treba zachovať tento postup : 

 zistiť príhodu (odstrániť alebo prerušiť pôsobenie vyvolávajúce príčiny a umožniť 

poskytnutie prvej pomoci),  

 zorientovať sa v rozsahu poškodenia a zdravotnom stave postihnutého (posúdenie 

stavu bezprostredného ohrozenia života s nebezpečenstvom z omeškania a 

postihnutia bez bezprostredného ohrozenia života),  

 vykonať opatrenia zachraňujúce život, poskytnúť ďalšiu prvú pomoc podľa stavu 

postihnutého a účinnými opatreniami zabrániť vzniku alebo rozvoju komplikácií,  

 zorganizovať ďalšiu pomoc (zabezpečiť šetrný a rýchly odvoz postihnutého do 

zdravotníckeho zariadenia, zabezpečiť sprevádzanie postihnutého),  

 odovzdať postihnutého do sústavy rýchlej zdravotníckej pomoci. 

 

Prvá pomoc pri poranení 

Rana je porušenie kože, sliznice alebo vnútorných orgánov. Charakteristickým znakom je 

krvácanie, bolesť, strata alebo poškodenie tkaniva. Podľa rozsahu poškodenia možno rany 

rozdeliť na :  

 povrchové - je poranená len koža,  

 hlboké - poškodenie postihuje aj podkožie, svaly a kosti,  

 prenikajúce - poškodené sú aj vnútorné dutiny. 

 

Úraz elektrickým prúdom a elektrickým výbojom  

 Vypnutie prívodu elektrického prúdu a šetrné vyslobodenie postihnutého a ak to nie 

je možné, neodkladné zabezpečenie technickej prvej pomoci 
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 Zabezpečenie základných životných funkcií, umelé dýchanie, pri zastavení obehu 

nepriama masáž srdca a umelé dýchanie 

 Čo najmenšie krytie popálenín 

 Znehybnenie zlomenín 

 Neodkladné zabezpečenie rýchlej zdravotníckej pomoci 

 

Popáleniny  

 Popáleniny horúcimi predmetmi ochladíme studenou vodou, pľuzgiere neotvárame 

a popáleninu nasucho sterilne obviažeme, nenanášame masti alebo zásypy 

 V prípade zasiahnutia postihnutého rozsiahlym požiarom  vynesieme postihnutého 

z priestoru pôsobenia vysokej teploty a dymu a zahasíme horiaci odev 

 Pri hlbokých popáleninách s vyvinutými a rozsiahlymi pľuzgiermi až do odumretia 

tkaniva osušíme suchým aseptickým obväzom s hrubšou odsávacou vrstvou 

 Zabezpečíme zvýšenú polohu, prípadne znehybnenie ošetrených postihnutých miest 

bez prikrytia prikrývkou 

 Zabezpečíme pohodlnú polohu poležiačky a šetrné prenášanie 

 Chránime pred nepriaznivými vonkajšími vplyvmi, stratou tepla, pred vznikom 

triašky a prehriatím 

 Zabezpečíme psychickú podporu, upokojenie, pokojné prostredie 

 Neodkladne zabezpečíme rýchlu zdravotnícku pomoc pri príznakoch šoku, 

hlbokých popáleninách, prípadne povrchových, ale rozsiahlych popáleninách 

Nadýchanie sa horúcich pár a dymu  

 Pri vedomí poloha posediačky s pohodlným opretím chrbta a hlavy  

 Pri bezvedomí stabilizovaná poloha so zvýšením hornej polovice tela 

 Dostatočný prívod chladného čerstvého vzduchu 

 Úplný telesný pokoj 
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 Psychické upokojenie  

 Nepretržitá kontrola dostatočnosti voľného dýchania 

 Včasné umelé dýchanie pri zhoršení priechodnosti dýchacích ciest a pri poruchách 

dýchania 

 Neodkladné zabezpečenie rýchlej zdravotníckej pomoci 

Nadýchanie sa dráždivých a dusivých pár  

 Vynesenie postihnutého zo zamoreného priestoru 

 Zabezpečenie úplného telesného pokoja 

 Psychické upokojenie 

 Uloženie do pohodlnej polohy posediačky alebo v polosede s opretím chrbta a 

hlavy 

 Pri dýchavičnosti a poruchách dýchania umelé dýchanie z pľúc do pľúc 

 Neodkladné zabezpečenie rýchlej zdravotníckej pomoci 

Poleptanie  

 Z a s i a h n u t i e  k o ž e  ž i e r a v i n o u 

 

Poleptané miesto omyjeme okamžite silným prúdom vody z vodovodu a toto omývanie 

vykonávame niekoľko minút. Pokiaľ k zasiahnutiu došlo cez odev, je nutné odev 

okamžite a rýchlo vyzliecť. Čas je tu rozhodujúci a pri zameškaní môže v dôsledku 

celkom banálnej nehody dôjsť k vážnemu poškodeniu zdravia! 

Po dôkladnom omytí je možné urobiť neutralizáciu: 

o poleptanie kyselinou neutralizujeme 3-10 % roztokom hydrogénuhličitanu 

sodného alebo mydlovou vodou. Priložíme aseptický obväz navlhčený 

neutralizačným roztokom a urýchlene vyhľadáme lekársku pomoc. 

o poleptanie hydroxidom neutralizujeme 3 % roztokom kyseliny citrónovej 

alebo octovej, poprípade veľmi zriedeným roztokom octu.  

 

 P o l e p t a n i e  o č í 
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Oko najskôr vypláchneme čo najintenzívnejšie vodou z vodovodu aspoň 15-20 minút. 

Pred vyhľadaním lekárskej pomoci môžeme po vypláchnutí oko ošetriť tzv. borovou 

vodou z lekárničky.  

 P r e h l t n u t i e  c h e m i c k é h o  m a t e r i á l u 

Ústa vypláchneme dôkladne vodou alebo neutralizačným roztokom ako v prípade 

kontaminácie kože. O ďalšom postupe musí rozhodnúť vedúci cvičenia podľa 

konkrétneho prípadu.  

 P o l e p t a n i e  p a ž e r á k a  a  ž a l ú d k a  

Neodkladne vyvoláme zvracanie a zabezpečíme rýchlu zdravotnícku pomoc. 

 P o r e z a n i e 

Väčšie rany zásadne nevymývame ani vodou ani dezinfekčným roztokom, len 

priložíme sterilný obväz. Len celkom drobné povrchové poranenia ošetríme 

dezinfekčným prostriedkom (3 % roztok peroxidu vodíka, ajatín) a obviažeme. 

 O t r a v a   p l y n o m 

Pri nadmernom vdýchnutí niektorých plynov (svietiplyn, oxid siričitý, chlór, amoniak, 

oxid uhoľnatý) je treba postihnutého dopraviť na čerstvý vzduch a ponechať ho 

v kľude do ďalšieho ošetrenia. 

 

D ô l e ž i t é   u p o z o r n e n i e: O každom i zdanlivo bezvýznamnom úraze 

informujeme vedúceho cvičenia. Vedúci jednak vie na základe skúseností posúdiť úraz  

a v prípade potreby realizovať prvé ošetrenie a tiež rozhodnúť, či je potrebné vyhľadať 

lekárske ošetrenie. Zároveň musí vybaviť zákonmi predpísanú evidenciu prípadu. 
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2. Základné laboratórne techniky 
 

2.1 Laboratórne sklo, porcelán a ostatný materiál 

 

2.1.1 V š e o b e c n é   v l a s t n o s t i   s k l a  
 

Sklo je homogénny amorfný, tuhý materiál. Vyrába sa z viskóznej skloviny 

roztavenej v sklárskej peci. Materiál sa rýchlo ochladzuje a preto nemá dostatok času na 

sformovanie regulárnej kryštálovej štruktúry. Pre lepšie pochopenie procesu tvorby skla si 

možno predstaviť konzumný cukor ktorý, keď roztopíte a rýchlo ochladíte vyliatím na 

studený povrch, dostanete karamel – amorfnú beztvarú látku. Čisté sklo je transparentný 

(priehľadný), relatívne pevný materiál, odolný proti opotrebovaniu a v podstate je inertným 

a biologicky neaktívnym materiálom. 

Sklo obsahuje predovšetkým oxid kremičitý, ktorý je prítomný v kremeni alebo v 

kremičitom piesku (tiež nazývaný sklársky piesok), z ktorého sa vyrába. Kryštalický 

kremeň má teplotu topenia okolo 2000 °C, preto sa pri výrobe rôznych sklenených 

výrobkov pridávajú alkalické látky, ktoré túto teplotu výrazne znižujú. Sóda (Na2CO3) a 

potaš (K2CO3) znižujú teplotu mäknutia na asi 1000 °C. Pretože alkálie znižujú odolnosť 

skla voči vode, čo je obvykle nežiadúce, pridáva sa tiež oxid vápenatý, ktorý túto odolnosť 

zvyšuje. 

 

2.1.2  L a b o r a t ó r n e   s k l o  
 

Pod pojem laboratórne sklo zaraďujeme sklenený materiál, s ktorým sa stretávame 

v chemickom laboratóriu (s výnimkou tabuľového skla). Výhodné chemické, fyzikálne 

a optické vlastnosti skla boli príčinou toho, že sa sklo stalo základným materiálom pre 

prevažnú väčšinu chemických nádob a prístrojov. Pri bežnej práci na cvičeniach sa 

stretávame s týmito druhmi skla: 

 mäkké sklo, ktoré má malú tepelnú odolnosť a vyžaduje opatrné predhrievanie a po 

spracovaní opäť opatrné, pozvoľné ochladzovanie. V laboratóriu sa z neho 

pripravujú trubice, kapiláry, tyčinky a pod. Bod mäknutia leží medzi 450 – 550 oC; 

ku spracovaniu postačí dobrý laboratórny kahan. 
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 tvrdé sklo sa používa na výrobu takmer všetkého laboratórneho skla (varného 

i odmerného), na výrobu laboratórnych prístrojov apod. Vyniká vysokou 

chemickou odolnosťou voči horúcej vode, kyselinám a hydroxidom. Bod mäknutia 

je približne 600 oC, na spracovanie je nutný sklársky kahan. 

 kremenné sklo sa vyznačuje vysokou tepelnou aj chemickou odolnosťou. Je však 

veľmi krehké a v chemickom laboratóriu sa používa na zhotovenie špeciálnych 

nádob a zariadení, napr. kyviet pre spektroskopiu. 

 

Pri   z a h r i e v a n í   s k l e n e n ý c h   n á d o b   sa riadime týmito pokynmi: 

 Tenkostenné varné sklo (kadičky, banky a pod.) zahrievame na keramickej sieťke. 

Nádoby nezahrievame nikdy prázdne a nikdy ich nekladieme na vopred 

rozžeravenú sieťku. Na zohrievanie baniek a destilačných aparatúr sa dnes 

používajú prakticky výhradne elektrické výhrevné (tzv. topné) hniezda. Naproti 

tomu tenkostenné skúmavky možno opatrne zahrievať priamo plameňom. Musíme 

však pritom dbať na to, aby ústie skúmavky bolo odvrátené od iných osôb. 

 Hrubostenné nádoby (odmerné valce, zásobné fľaše, prachovnice, trecie misky 

a pod.) a tiež niektoré tenkostenné predmety (pyknometre, kohútiky a pod.) nie je 

možné zohrievať nad 50 oC ani v sušiarni. Sušíme ich tak, že po opláchnutí liehom 

ich necháme odkvapkať a vysušiť pri laboratórnej teplote. Toto sušenie môžeme 

v niektorých prípadoch urýchliť presávaním prúdu vzduchu vodnou vývevou. 

 Pri umývaní skla dávame pozor, aby sme nepoškodili jeho povrch. Ryhy spôsobené 

napr. čiastočkami piesku môžu byť zdrojom trhlín pri neskoršom zahrievaní. Teda 

nikdy nezohrievame varné sklo, ktoré má praskliny alebo je inak poškodené. 

Okrem chemického skla sa v laboratóriu stretávame i s porcelánovými predmetmi. 

Sú vyrobené z tzv. „tvrdého“ porcelánu, ktorý svojimi fyzikálnymi a chemickými 

vlastnosťami často predčí i špeciálne chemické sklá. Tieto predmety možno zahrievať aj 

nad 1000 oC. Na rozdiel od chemického skla znáša porcelán po predchádzajúcom vyhriatí 

aj vyžíhanie priamym plameňom. Inak platia pre tento materiál rovnaké zásady ako pre 

sklo - tenkostenné predmety znášajú zahrievanie, hrubostenné nie. Odolnosť proti 

mechanickému namáhaniu je pri porceláne väčšia ako pri skle. 

Z iných materiálov sa v laboratóriu používajú chemicky odolné kovy, hlavne 

platina, na zhotovovanie kelímkov a misiek. Ako zvláštny chemický materiál sa používa 
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teflón na zhotovovanie rôznych miešadiel a misiek a aj hadičiek pre prácu, pri ktorej nie je 

možné použiť bežné gumové alebo polyetylénové materiály. 

 

2.1.3  Č i s t e n i e   s k l a   a   p o r c e l á n u 
 

Pri laboratórnom cvičení čistíme sklo i porcelán bezprostredne po práci, kým 

nečistota nezaschne alebo nenastane poleptanie materiálu. V takom prípade obyčajne stačia 

postupy používané v domácnosti, t.j. použitie saponátového prostriedku a dôkladné 

opláchnutie vodou. V laboratóriu však nezabudneme na posledný krok, ktorým je 

vypláchnutie nádob destilovanou vodou. Podľa povahy skla, z ktorého sú nádoby 

vyrobené, ich potom necháme vysušiť v sušiarni (tenkostenné sklo) alebo len vypláchneme 

malým množstvom liehu alebo acetónu a necháme odkvapkať (hrubostenné sklo). 

Pokiaľ na stenách nádob zaschli nečistoty nerozpustné vo vode, zvolíme použitie 

mechanických pomôcok (laboratórne kefky s dlhými rúčkami), špeciálne vytvarované tak, 

aby dosiahli na dno chemických nádob. Výhodný je tiež spôsob, pri ktorom do nádoby 

vložíme útržky filtračného papiera spolu s jemným pieskom alebo sklenenými guličkami 

a pretrepávame. Prostriedky, ktoré zvolíme, nesmú v žiadnom prípade nádobu poškrabať. 

Pokiaľ ani mechanické čistenie nevedie k cieľu, používame čistenie chemické, 

ktoré spočíva vo voľbe kvapalnej chemikálie, ktorá čistený materiál nepoškodzuje 

a v ktorej je nečistota rozpustná alebo s ňou reaguje. Najjednoduchším prípadom sú 

v laboratóriu dostupné kyseliny, iné prostriedky sú dodávané komerčne. Pri takejto 

činnosti nesmieme zabudnúť na dodržiavanie bezpečnostných predpisov pre prácu 

s kyselinami a hydroxidmi (rukavice, ochranné okuliare). Pri cvičení každý takýto postup 

robíme v spolupráci s laborantom. 

 

2.1.4  C h e m i c k é   n á d o b y 
 

Podľa účelu na ktorý sa chemické nádoby používajú ich delíme do niekoľkých 

skupín. 

Kadičky a banky sú najbežnejšie tenkostenné nádoby používané v laboratóriu. 

Kadičky (Obr. 1a) majú rovné dno a na hornom okraji výlevku. Banky majú členitejší tvar, 

často rozdelený na vlastnú banku a hrdlo. Dno môžu mať tak rovné (banky titračné – Obr. 

1b, Erlenmeyerova banka - Obr. 1c) ako aj guľaté (nádoby na destiláciu – Obr. 1d, alebo 
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pre prácu za zníženého tlaku – Obr. 1e). Názvy rôznych typov bánk sú najčastejšie 

odvodené od účelu, na ktorý sa banky používajú, a s niektorými sa zoznámime pri ďalších 

úlohách. Hrubostenná tzv. odsávacia banka (Obr. 1e) slúži na filtráciu za zníženého tlaku. 

Používa sa len na tento účel, v žiadnom prípade v nej nie je možné realizovať nejaké 

chemické operácie, plniť ich horúcimi kvapalinami alebo dokonca zahrievať. 

 

 
 

 

 

    

  

 

 

 

 

  

 

 

Krycie (tzv. hodinové) sklo (Obr. 2a) slúži na prikrývanie nádob, na sušenie, 

váženie a prenášanie vzoriek tuhých látok. Na analogické účely sa používajú aj dvojdielne 

Petriho misky (Obr. 2b). 

 
 

 

 

 

Odparovacie misky (Obr. 3a) sú vyrobené z porcelánu. Nie sú vhodné na priame 

zahrievanie v plameni a používajú sa na odparovanie roztokov umiestnením na vodný 

kúpeľ. Trecie misky s roztieradlom (Obr. 3b) bývajú porcelánové alebo sklenené. 

Obr. 1a 

Kadička s výlevkou 

Obr. 1b 

Titračná banka 

Obr. 1c 

Erlenmeyerova banka 

Obr. 1e 

Odsávacia banka 

Obr. 2a 

Hodinové sklo 

Obr. 2b 

Petriho miska 

Obr. 1d 

Varná banka  
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Vnútorná stena misky a povrch roztieradla sú zdrsnené. Trecie misky slúžia výhradne na 

drvenie a rozotieranie tuhých vzoriek. 

 

 

 

 

 

 

Jedinými porcelánovými nádobami, ktoré znášajú priamy ohrev v plameni, sú 

porcelánové tégliky (Obr. 4)  

 

 

 

 

 

Slovom lievik sa označuje v laboratóriu väčší počet pomôcok. Základný tvar 

lievika je zobrazený na Obr. 5a. Vo všeobecnosti sa lieviky používajú na prelievanie 

kvapalín a na jednoduchú filtráciu. Na urýchlenie filtrácie sa používajú hrubostenné lieviky 

s rebrovaným vnútorným povrchom kužeľa alebo veľmi úzkou stopkou. Tzv. oddeľovacie 

lieviky (podľa tvaru delené na hruškovité – Obr. 5b a guľovité – Obr. 5c) sa používajú na 

oddeľovanie vrstiev kvapalín, na sušenie kvapalín a na regulované prikvapkávanie 

reagencií (napr. kyselín). Na lievik sa tvarom podobá tzv. násypka určená na sypanie 

pevných látok do baniek. Zvláštnym prípadom je veľmi často používaný tzv. Büchnerov 

lievik (Obr. 5d). Je vyrobený z porcelánu a má dierkované dno, na ktoré sa ukladá kruh 

filtračného papiera. S technikou práce s ním sa oboznámime pri ďalších cvičeniach. 

V súčasnej dobe ich funkciu často preberajú tzv. frity, t.j. sklenené lieviky podobného 

tvaru, ktoré majú dno zo sintrovaného skla, ktoré samo tvorí filtračný materiál. Z toho 

plynie, že filtračný papier sa do nich nevkladá. Bližšie sa s nimi a s ich charakteristikou a 

čistením zoznámime počas praktických  cvičení. 

 

Obr. 3a 

Odparovacia miska 

Obr. 3b 

Trecia miska s 

roztieradlom 

Obr. 4 

Porcelánový téglik 
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Na odmeriavanie objemu kvapalín sa používajú sklenené nádoby určené na tento 

účel. K týmto nádobám patria hrubostenné odmerné valce (Obr. 6a) na približné 

odmeriavanie objemu a tenkostenné nádoby, ako sú pipety (Obr. 6b), byrety (Obr. 6c) 

a odmerné banky (Obr. 6d) na presné meranie objemu. Bližšie informácie o práci s týmito 

nádobami sú v kapitole 4. Príbuzné tejto skupine nádob sú tiež pyknometre (Obr. 6e), 

nádoby slúžiace na meranie hustoty kvapalín.  

 

  
 

 
 

 

 

 

Exsikátor (Obr. 7a) je hrubostenná dvojdielna nádoba so zabrúseným vekom, ktoré 

sa používajú na vysušovanie preparátov alebo na uschovávanie hygroskopických látok. 

Zosilnenie účinku sušenia je možné dosiahnuť znížením tlaku v exsikátore. Takto 

upravený exsikátor označujeme ako vákuový exsikátor (Obr. 7b). Spodný priestor 

exsikátora obsahuje náplň a býva oddelený od hornej časti perforovanou porcelánovou 

vložkou. Ako náplň do exsikátora sa používajú látky, ktoré udržujú v prostredí nízky tlak 

Obr. 5a 

Obyčajný lievik 

Obr. 5b 

Deliaci lievik hruškovitého 

tvaru 

Obr. 5c 

Deliaci lievik guľového 

tvaru 

Obr. 5d 

Büchnerov lievik 

Obr. 6a 

Odmerný valec 

Obr. 6b 

Nedelená pipeta 

Obr. 6c 

Byreta 

Obr. 6d 

Odmerná banka 

Obr. 6e 

Pyknometer 
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vodnej pary – napr. chlorid vápenatý, tuhý hydroxid sodný alebo draselný, silikagél a oxid 

fosforečný. Na cvičení sú exsikátory už pripravené na použitie. Sami do nich vkladáme len 

vzorky a s náplňou nemanipulujeme. S týmito nádobami sa vo väčšom rozsahu 

oboznámime v kapitole 8.5. Na čistenie plynov slúžia premývačky (Obr. 7c), s ktorými sa 

taktiež oboznámime neskôr počas cvičení. 

 

  
 

 

 

 

Na uskladňovanie chemikálií sa používajú rôzne fľaše. Podľa šírky hrdla sa 

zásobné fľaše delia na reagenčné fľaše (Obr. 8a), ktoré majú úzke hrdlo a v ktorých 

uchovávame kvapaliny, a na tzv. prachovnice (širokohrdlé) (Obr. 8b), v ktorých 

uchovávame tuhé látky. Fľaše môžu mať aj viaceré hrdlá. Trojhrdlová fľaša (Obr. 8c) býva 

zaraďovaná pred vodnú vývevu ako poistná nádoba, fľaša s tubusom pri dne tzv. fľaša 

podľa Woulffa (Obr. 8d) sa používa ako zásobná fľaša na vodu a etanol. 

 

    

 

 

 

2.1.5  K o v o v é   p o m ô c k y   a   z o s t a v o v a n i e   a p a r a t ú r    
 

Pri zostavovaní aparatúr pracujeme so stojanom, pričom na zvislé tyče stojanov 

pripevňujeme kruhy alebo držiaky pomocou svoriek Obr. 9a,b,c.  

 

Obr. 7a 

Exsikátor 

Obr. 7b 

Vákuový exikátor 

Obr. 7c 

Premývačka 

Obr. 8a 

Reagenčná fľaša  

Obr. 8b 

Prachovnica 

 

Obr. 8c 

Trojhrdlová fľaša 

Obr. 8d 

Fľaša podľa Woulffa 
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Na kovové kruhy spravidla umiestňujeme keramické sieťky (Obr. 10a), na ktoré 

kladieme kadičky alebo banky v prípade ich zohrievania kahanom. Kruhy nesmieme nikdy 

zameniť za filtračné kruhy, ktoré sú obložené drevenou vložkou a slúžia na držanie lievika 

pri filtrácii alebo oddeľovacieho lievika pri rozvrstvovaní alebo delení kvapalín. Kruh na 

stojane môže byť nahradený trojnožkou (Obr. 10b). 

 

  

 

 

 

Na upevnenie sklenených častí malého priemeru slúžia lapáky (Obr. 9c), na väčšie 

priemery používame chladičové lapáky (Obr. 9d). Lapáky sa nesmú nikdy dotýkať 

sklenených častí aparatúry priamo kovom. Bývajú preto obložené korkom alebo potiahnuté 

gumovou hadicou. Pri zostavovaní akejkoľvek aparatúry musíme dbať na to, aby 

v aparatúre nenastalo pnutie, ktoré by nevyhnutne, najneskôr pri zahriatí, viedlo 

k prasknutiu niektorej zo sklenených súčastí. 

 

2.1.6 K a h a n y   a   v ý h r e v n é   h n i e z d a 
 

V laboratóriu sa stretávame s niekoľkými druhmi plynových kahanov. Starším 

typom je Bunsenov kahan (Obr. 11a), novše sú Tecluho (Obr. 11b) a Meckerov (Obr. 11c) 

    

Obr. 9a 

Železný kruh 

Obr. 9b 

Krížová svorka 

Obr. 9c 

Lapáky 

Obr. 10a 

Keramická sieťka 

Obr. 10b 

Trojnožka 

 

Obr. 9d 

Chladičový lapák 
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kahan. Tieto kahany sa líšia rozmermi a najmä spôsobom prívodu vzduchu a jeho miešania 

s plynom. Na Bunsenovom kahane sa prívod vzduchu reguluje priamo otáčaním 

pohyblivého prstenca, ktorý odkrýva alebo zakrýva otvory v telese kahana. Podobným 

spôsobom (prstencom väčšieho priemeru a s viacerými otvormi) je riešený prívod vzduchu 

v Meckerovom kahane. Prívod plynu sa v oboch týchto typoch reguluje priamo kohútikom 

plynového vedenia. Na Tecluho kahane reguluje prívod vzduchu kotúč umiestnený na 

spodnej časti kahana. Otáčaním tohto kotúča sa zväčšuje alebo zmenšuje štrbina, ktorou je 

nasávaný vzduch. Prívod plynu možno u tohto typu kahana upraviť regulačnou skrutkou. 

 

 

 

 

Pri zapaľovaní kahana je potrebné dbať na to, aby bol prívod vzduchu uzatvorený. 

Inak totiž môže plameň začať horieť nie hore pri ústí kahana, ale vo vnútri v telese kahana 

pri ústí trysky plynu. Tento jav, ktorému sa hovorí „kahan horí vo vnútri“, poznáme podľa 

zvláštneho syčivého zvuku a zeleno zafarbeného plameňa. Pokiaľ k tomu dôjde, je 

potrebné okamžite kahan zhasnúť a zapáliť ho znovu až po vychladnutí. Ak by sme 

nedopatrením nechali plameň horieť „vo vnútri“ dlho, celý kahan sa rozohreje. V krajnom 

prípade sa môže vznietiť i prívodná hadica a hrozí nebezpečie výbuchu. Opatrnosť je 

potrebné zachovať aj pri regulácii plameňa. Ak by sme nastavili slabý prívod plynu 

a celkom otvorili prívod vzduchu, môže „skočiť dovnútra“  aj plameň správne zapáleného 

kahana. 

                                             

 

   

Bunsenov kahan Tecluho kahan Mékerov kahan 

Obr. 11a Obr. 11b Obr. 11c 

 

  

Obr. 12  Výhrevné tzv. topné hniezdo 
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Na zahrievanie hlavne destilačných baniek s guľatým dnom, pri ktorom je potrebné 

zaručiť rozvod dodávaného tepla po čo najväčšom povrchu, sa v minulosti používali 

hlavne pieskové a olejové kúpele. Na cvičeniach budeme prevažne používať ich 

moderných nástupcov výhrevné tzv. topné hniezda (Obr. 12). Ide o elektrický varič, na 

ktorom je elektricky vyhrievaná špeciálna tkanina vytvarovaná do tvaru spodnej časti 

destilačnej banky, takže dochádza k rovnomernému ohrevu jej obsahu. Na takomto 

hniezde možno okrem regulácie príkonu pomocou regulátora potenciometra tlačidlami 

regulovať aj zohrievanie spodnej alebo hornej časti banky pomocou tlačidiel na to 

určených. Pri práci s topnými hniezdami je potrebné dodržiavať postup uvedený pri každej 

úlohe. Všeobecne je dôležité, že vyhrievaná tkanina nesmie prísť do styku s kvapalinou. 

Pokiaľ by sa pri nejakej nehode do hniezda kvapalina vyliala alebo vystriekla, ihneď 

prístroj vypneme a upovedomíme laboranta. 

 

2.2 Váhy a váženie  
 

 Nevyhnutným vybavením každého chemického laboratória sú váhy, ktoré slúžia na 

zisťovanie hmotnosti a tým umožňujú kvantitatívne sledovanie priebehu a výsledku 

experimentálnych prác v chemickom laboratóriu. Podľa povahy práce a požiadaviek na 

presnosť váženia sa v chemických laboratóriách používajú rôzne druhy mechanických 

a elektronických váh. 

Váhy sú veľmi citlivé prístroje. Musia byť umiestnené v samostatných 

miestnostiach (váhovne), alebo na špeciálnych stoloch alebo konzolách so zaistením proti 

otrasom. Musia byť tiež chránené pred agresívnymi účinkami chemikálií, prašnosťou, 

priamym dopadom slnečného svetla a tepla. 

  Elektronické váhy (Obr. 13) alebo staršie rýchlováhy sú jednomiskové technické 

váhy, ktoré sa používajú na rýchle, orientačné váženie s presnosťou váženia na 10 

poprípade 1 mg a s odčítaním hmotnosti priamo na svetelnej stupnici alebo na displeji. 

 

Obr. 13 Elektronické váhy s rôznou presnosťou váženia 

 

 



    37 

Analytické váhy (Obr. 14) sa v podstate skladajú z tých istých súčastí ako technické 

váhy, avšak na rozdiel od rýchlováh sú citlivejšie a vážia s vyššou presnosťou váženia 

(obvykle 0,1 mg). Uložené sú vždy v zasklenej skrinke. V prípade mechanických  

 

 

Obr. 14 Presné analytické váhy 

 

analytických váh sa závažia pridávajú vo forme krúžkov na priečne rameno vahadla a 

optické zariadenie umožňuje odčítať hmotnosť priamo na svetelnej stupnici. V prípade 

digitálnych váh, odčítame hmotnosť priamo z displeja.  

Zásady váženia na technických a analytických váhach: 

1. Vážený predmet ukladáme vždy na stred misky. 

2. Látku nikdy nekladieme priamo na misku váh. Vážime: tuhé látky (neprchavé, 

nevlhnúce, nie mokré, nie horúce) v otvorených odvažovačkách, na lodičkách, 

na hodinovom skle a pod., prchavé a hygroskopické látky v uzatvorených 

odvažovačkách, silne korozívne látky v zatavených ampulkách. 

3. V školských laboratóriách sa môžeme stretnúť s váhami mechanickými alebo 

elektronickými. Pri práci s mechanickými váhami sa každá manipulácia robí pri 

zaaretovaných váhach. Pred vážením na mechanických aj na elektronických 

váhach pred vážením skontrolujeme nulovú polohu váh. 

4. Nulová poloha váh je miesto na stupnici, okolo ktorého sa pohybuje a nakoniec 

ustáli ukazovadlo vahadla pri nezaťažených mechanických váhach a v prípade 

elektronických váh sa na displeji ukáže hodnota 0.00; 0.000 alebo 0.0000 

v závislosti od toho s akou presnosťou Vami používané váhy vážia.  

5. Na mechanických váhach pri pridávaní závažia postupujeme vždy od ťažšieho 

závažia k ľahšiemu pri opatrnom čiastočnom odaretovaní. Pri vážení 

postupujeme tak, že najprv si na technických váhach odvážime približnú 
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hmotnosť prázdnej nádoby, ktorú sme sa rozhodli na váženie použiť, potom jej 

presnú hmotnosť dovážime na analytických váhach. Približnú hmotnosť 

potrebnej látky opäť najprv odvážime na technických váhach a následne presne 

dovážime na analytických váhach. 

6. V prípade použitia elektronických váh najprv odvážime prázdnu nádobu, ktorú 

sme sa rozhodli na váženie použiť, stlačíme tlačítko „Tare“ a následne 

navážime potrebnú hmotnosť látky. 

7. Počas experimentálnej práce všetky váženia robíme na tých istých váhach, aby 

sme minimalizovali vnášanie prístrojových chýb do výpočtov. 

8. Nečistoty z misiek váh odstraňujeme jemným štetcom. 
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3. Čistiace a deliace metódy (Separačné metódy)  

 

Čistiace a deliace metódy sa používajú na delenie fáz zo sústav: tuhá – kvapalná 

fáza, tuhá – plynná fáza, kvapalná – kvapalná fáza, alebo na izoláciu určitej zložky z fázy. 

Fáza je súčasť sústavy látok charakterizovaná v celom objeme rovnakými 

makroskopickými  vlastnosťami (index lomu, hustota, koncentrácia, atď.). Keď systém 

tvorí jedna fáza, je to homogénny systém, v ostatných prípadoch je to systém heterogénny. 

Jednozložková fáza sa volá fáza čistá, viaczložková fáza je zmesná (roztok). 

Na izoláciu a čistenie chemických látok slúžia metódy fyzikálne a chemické. 

 

3.1 Filtrácia  
 

Filtrácia je jednou zo základných metód delenia heterogénnych zmesí. Je to 

oddeľovanie dvoch fáz pomocou priepustného materiálu, ktorý dovoľuje prechod len 

jednej z oboch fáz. Obvykle rozumieme pod pojmom filtrácia oddeľovanie tuhej fázy od 

kvapalnej alebo plynnej. V prvom prípade hovoríme o filtrácii kvapalín, v druhom 

o filtrácii plynov. 

V laboratóriu je najčastejšia filtrácia kvapalín. Kvapalinu zbavujeme filtráciou 

mechanických nečistôt, alebo izolujeme zo sústavy tuhú zložku, napr. pri kryštalizácii. 

Princíp takejto filtrácie je v tom, že suspenzia (tuhá fáza rozptýlená v kvapalnej fáze) sa 

preleje cez pórovitý materiál – filter. Tuhé čiastočky sa zachytávajú na filtri, zatiaľ čo 

kvapalina – filtrát – cez filter pretečie. 

Ako filtračný materiál sa používa filtračný papier, pórovitý porcelán alebo sklo, 

sklenené vlákna a iné. Rýchlosť filtrácie závisí od veľkosti pórov filtra, od veľkosti zŕn 

filtrovanej látky, od viskozity kvapaliny, od veľkosti účinnej plochy a od rozdielu tlakov 

nad a pod filtrovanou kvapalinou. 

Najbežnejším filtračným materiálom je filtračný papier, ktorý môže mať rôzne 

veľkosti pórov. Filtračné papiere sa označujú rôznym spôsobom v závislosti od toho, aká 

firma produkt ponúka. Firmy rozlišujú filtračné papiere číslom, farebným označením alebo 

kódom, ktoré v sebe zahŕňajú plošnú hmotnosť, filtračnú rýchlosť alebo veľkosť 

zachytávaných častíc. V nižšie uvedenom texte sú uvedené príklady niektorých označení, 

ktoré sa používajú v súčasnosti: 
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Typ  Gr.1 (Gr. = Grade) alebo 1 – záchyt častíc o veľkosti 11 m 

Určený pre rutinné aplikácie, ako je analýza pôd, detekcia plynov 

popr. znečistenie ovzdušia 

          Gr.2 alebo 2 – záchyt častíc o veľkosti 8 m 

   Určený pre sledovanie znečistených látok v atmosfére 

  Gr.3 alebo 3 - záchyt častíc o veľkosti 6 m 

   Určený pre filtráciu za zníženého tlaku pomocou Büchnerovho 

lievika 

  Gr. 40 alebo 40 - záchyt častíc o veľkosti 8 m 

Papier so strednou veľkosťou pórov a strednou rýchlosťou filtrácie 

pre bežné gravimetrické analýzy 

  Gr. 41 alebo 41 - záchyt častíc o veľkosti 20-25 m 

Papier s vysokou filtračnou rýchlosťou pre prácu s gelovými 

zrazeninami ako sú hydroxidy železa a hliníka. 

 Typ  KA 1 (červené označenie) – rýchla filtrácia (15 s)  

Určený na filtráciu hrubých vločkovitých vzoriek 

  KA 2 (žlté označenie) - rýchla filtrácia (32 s) 

Určený pre analytické práce 

   KA 3 (fialové označenie) – pomalšia filtrácia (70 s) 

Určené na rýchlu filtráciu jemných vzoriek, rutinné laboratórne 

práce, hrubšie vzorky 

  KA 4 (modré označenie) - pomalá filtrácia (130 s) 

   Určený na filtráciu jemných vzoriek, BaSO4, Ca(OH)2, CaF2 

  KA 5 (zelené označenie) - záchyt častíc väčších ako 3 m 

Určený na filtráciu jemnozrnných vzoriek, za studena zrážaný 

BaSO4, pre kyslé a jemne zásadité roztoky 

Typ  388 alebo 288 (čierne kruh ) analóg typu KA 1 

Veľmi vysoká rýchlosť filrácie, veľké póry, mäkká hubovitá 

štruktúra, bezpopolový, vhodný na filtráciu hrubozrnných zrazenín, 
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  389 alebo 289 (biely kruh ○) analóg typu KA 2 

   Vysoká rýchlosť filtrácie, stredne veľké póry, bezpopolový 

  390 alebo 290 (zelený kruh ) analóg typu KA 4 

   Malá rýchlosť filtrácie, malé póry, hustý, bezpopolový 

  391 alebo 291 (modrý kruh ) analóg typu KA 5 

Veľmi malá rýchlosť filtrácie, veľmi jemne porézny, veľmi hustý, 

bezpopolový, vhodný na filtráciu najjemnejších zrazenín. 

  392 alebo 292 (červený kruh ) analóg typu KA 3 

Stredná rýchlosť filtrácie, stredná hustota, bezpopolový, Používa sa 

na filtráciu kryštalických látok.  

 

Na filtráciu možno okrem filtračného papiera použiť aj tzv. fritový lievik (Obr. 15). 

Fritové lieviky a filtračné tégliky s fritovou vložkou sú odstupňované podľa veľkosti pórov 

so symbolmi S1 – S4 na stene téglika. Najväčšie póry majú výrobky označené S1. Pre 

biologické účely sa vyrábajú frity s veľmi malými pórmi s označením S5. 

 

Obr. 15 Fritové lieviky 

 

Podľa rozdielu použitého tlaku nad filtrovanou suspenziou a pod filtrom 

rozlišujeme: 

- filtráciu pri atmosférickom tlaku, 

- filtráciu pri zníženom tlaku (pod filtrom), 

- filtráciu pri zvýšenom tlaku (nad filtrovanou suspenziou – napr. kalolisy 

v priemysle). 
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3.1.1  F i l t r á c i a   p r i   a t m o s f é r i c k o m   t l a k u  
 

Aparatúra používaná na filtráciu pri atmosférickom (nezmenenom) tlaku je 

znázornená na Obr. 16a. Veľkosť a typ skleneného lievika volíme podľa množstva 

filtrovanej suspenzie alebo zrazeniny a podľa druhu chemickej práce. Na filtráciu pri 

atmosférickom tlaku sa používa hladký alebo skladaný filter. 

 

 

 

 

 

Obr. 16 a - filtračná aparatúra, b – príprava hladkého filtra, c – umiestnenie filtra vo filtračnom lieviku 

 

Hladký filter sa pripraví tak, že kruh filtračného papiera preložíme na štvrtiny 

a roztvoríme na kužeľ (Obr. 16b). Veľkosť filtračného papiera upravujeme tak, aby siahal 

0,5 – 1 cm pod okraj lievika (Obr. 16c). Filter vložíme do lievika, ktorý pred filtráciou 

zvlhčíme destilovanou vodou a pritlačíme, aby priľnul na steny lievika. Pri filtrácii sa má 

šikmo zrezaný koniec stopky lievika dotýkať steny nádoby (kadičky) (Obr. 16a), do ktorej 

vyteká filtrát. Suspenzie sa lejú na filter pomocou tyčinky, ktorá sa zľahka dotýka trojitej 

steny filtra. V prvých podieloch sa na filter nalieva najprv číry roztok (maximálne 1 cm 

pod okraj filtra) a až s poslednými podielmi sa spláchne na filter zrazenina. Zrazeninu na 

filtri splachujeme a premývame pomocou plastickej striekačky. Tento druh filtrácie volíme 

vtedy, ak budeme ďalej pracovať s tuhou odfiltrovanou látkou (zrazeninou), ak je potrebné 

kvantitatívne zistiť jej množstvo. 

Ak budeme v ďalšej práci potrebovať filtrát, je výhodné použiť skladaný 

(francúzsky) filter (Obr. 17), pri ktorom je účinná filtračná plocha väčšia a filtrácia 

rýchlejšia. Tento druh filtrácie sa používa aj pri filtrovaní horúcich nasýtených alebo 

a b c 
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takmer nasýtených roztokov, pretože pri pomalšom filtrovaní cez hladký filter by mohlo 

dôjsť ku kryštalizácii produktu už na filtri alebo v stopke lievika. 

V niektorých prípadoch treba filtrovať nasýtené roztoky za horúca. Aby sa predišlo 

kryštalizácii na filtri, lievik sa môže vopred zohriať v sušiarni. Pri filtrácii treba dbať na to, 

aby bol filtrovaný roztok ustavične horúci. To sa dá dosiahnuť aj pomocou vyhrievaných 

lievikov, pri ktorých sa lievik s filtrom vkladá do kužeľovitého plášťa z medeného plechu 

alebo špeciálne stočenej špirály, ktorou prúdi horúca voda, resp. sa voda v plášti zohrieva 

elektricky. 

 

Obr. 17 Spôsob prípravy skladaného filtra 

 

3.1.2 F i l t r á c i a   p r i   z n í ž e n o m   t l a k u  
 

Rýchlosť filtrácie sa zvýši zväčšením rozdielu tlaku nad a pod filtrom. Aparatúra 

na filtráciu pri zníženom tlaku je na Obr. 18a. Tento spôsob filtrácie je vhodný najmä na 

izolovanie väčšieho množstva kryštalických látok, pretože gelovité a amorfné latky 

upchávajú póry filtračného papiera a vzniká málo priepustný filtračný koláč. Filtračné 

zariadenie sa skladá z odsávacej banky pripojenej k vodnej alebo rotačnej olejovej výveve, 

z Büchnerovho lievika a filtra. Medzi odsávaciu banku a vývevu obyčajne vkladáme 

poistnú nádobu. 
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Obr. 18 

a – aparatúra na filtráciu za zníženého tlaku  b – umiestnenie filtračného papiera v Büchnerovom 

lieviku (R označuje priemer filtračného papiera) 

 

 

Pracovný postup:  

 

a) Najprv na odsávaciu banku nasadíme pomocou tesnenia Büchnerov lievik. 

b) Do lievika vložíme okrúhly filtračný papier tak, aby práve zakryl všetky otvory na 

jeho dne, a súčasne nebol na stenách lievika (Obr. 18b). Filter navlhčíme 

rozpúšťadlom, ktoré práve používame. 

c) Pustíme vodnú vývevu a pripojíme odsávaciu banku. 

d) Roztok spolu s kryštalickým produktom nalejeme po tyčinke na filter. Ak je to 

potrebné, látku na filtri premyjeme. 

e) Ak zo stopky lievika prestane odkvapkávať roztok, pokračujeme v odsávaní ešte 

niekoľko minút, aby sa produkt čiastočne vysušil prúdom vzduchu. Potom 

odpojíme hadicu od odsávacej banky a nakoniec zastavíme vodnú vývevu. 

f) Odfiltrovaný produkt z lievika vysypeme na hodinové sklíčko, v prípade jemných 

zrazením ho vyberieme aj s filtračným papierom. 

Namiesto Büchnerovho lievika možno použiť aj fritové lieviky alebo filtračné 

tégliky. Tie sa používajú na filtráciu roztokov, ktoré by s filtračným papierom reagovali 

(napr. KMnO4, kyslé roztoky), alebo pri presných syntézach. 

 

3.1.3 D e k a n t á c i a,  s e d i m e n t á c i a,  o d s t r e ď o v a n i e 
 

Filtráciu často kombinujeme s dekantáciou  a odstreďovaním. Dekantácia je 

úplné vymytie rozpustných nečistôt zo zrazeniny pôsobením gravitácie. Je to 

a b 
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najjednoduchší spôsob oddeľovania tuhej fázy od kvapalnej. Postupujeme tak, že 

zrazeninu necháme usadiť – sedimentovať, roztok nad zrazeninou opatrne odlejeme 

a znova dolejeme čisté rozpúšťadlo (vodu). Zrazeninu dôkladne premiešame a necháme 

usadiť. Tento postup niekoľkokrát opakujeme. 

Dekantáciu možno použiť pri zrazeninách, ktoré dobre sedimentujú. Pri zvýšených 

nárokoch na delenie sa môže použiť odstreďovanie (centrifugácia), kde usadzovaniu 

zrazeniny (oddeľovaniu tuhej fázy od kvapalnej) pomáha odstredivá sila. Roztoky 

v centrifugačných skúmavkách sa vkladajú do centrifúgy tak, aby boli protiľahlé 

skúmavky presne vyvážené. Centrifugačné skúmavky musia mať hruškovité alebo 

pologuľaté dno, aby pri preťažení nepraskli. 

 

3.2 Kryštalizácia 
   

Kryštalizácia je vylučovanie rozpustnej látky z roztoku na základe rozdielnych 

rozpustností za rôznych teplôt, alebo v dvoch rôznych rozpúšťadlách. Kryštalizáciou 

získavame tuhú látku z roztoku alebo taveniny v podobe kryštálov. Je jednou 

z najpoužívanejších metód slúžiacich na čistenie látok. Nečistoty zostávajú v kvapalnej 

fáze. 

Rozpúšťaná látka sa rozpúšťa v rozpúšťadle len do určitej hodnoty pri danej teplote 

a vytvára nasýtený roztok. Množstvo látky v gramoch rozpustenej v 100 g roztoku alebo 

v 100 g (100 cm3) rozpúšťadla za danej teploty nazývame rozpustnosťou. Rozpustnosť 

teda udáva najväčšiu koncentráciu, ktorú môže látka v rozpúšťadle za stanovených 

podmienok dosiahnuť. Závislosť rozpustnosti tuhých látok na teplote je rôzna, pri väčšine 

látok sa zvyšujúcou teplotou zvyšuje, pri niektorých sa takmer nemení, alebo dokonca sa 

zmenšuje. Rozpustnosť látok je uvádzaná v chemických tabuľkách, pri vyhľadávaní 

konkrétnych hodnôt si treba túto alternatívu vždy všimnúť. 

Závislosť množstva rozpustenej látky na teplote graficky vyjadrujú krivky 

rozpustnosti (Obr. 19). 
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Obr 19. Krivky rozpustnosti niektorých tuhých látok. Rozpustnosť sa uvádza v gramoch látky na 100 g vody 

 

Roztok, z ktorého chceme kryštalizáciou získať určitú látku, pred vlastnou 

kryštalizáciou zvyčajne upravujeme. Rozpustné nečistoty, ak je to možné, odstránime 

chemicky (napr. vyzrážaním). Nerozpustné nečistoty sa odfiltrujú. Z takto upraveného 

roztoku čiastočným odparením rozpúšťadla pri zvýšenej teplote získame nasýtený roztok. 

Nasýtený roztok je taký, v ktorom sa utvorí rovnovážny stav, t.j. za časovú  jednotku sa 

vylúči rovnaké množstvo látky, ako sa jej v roztoku rozpustí (dynamická rovnováha). 

Tento roztok spoznáme podľa toho, že na povrchu hladiny sa vytvorí tzv. kryštalizačná 

blana (tenká vrstva), vytvorená z drobných kryštálov vylučujúcich sa na chladnejšej 

hladine. 

Veľkosť kryštálov je daná rýchlosťou a spôsobom ochladzovania, resp. 

odparovania nasýteného roztoku. Podľa toho rozoznávame: 

1. kryštalizáciu prerušovanú: horúci nasýtený roztok náhle ochladíme, rýchlosť 

vytvárania kryštálov je veľká, kryštály budú drobné (Obr. 20 a), 

2. kryštalizáciu voľnú: horúci nasýtený roztok necháme pomaly ochladnúť (prípadne 

z nasýteného roztoku za obyčajnej teploty necháme voľne odparovať rozpúšťadlo). 

Získané kryštály sú lepšie vyvinuté, väčšie (Obr. 20 b). 
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Obr. 20 Kryštály trihydrátu dusičnanu meďnatého (a) a pentahydrátu síranu meďnatého (b) 

 

Vylúčené kryštály oddelíme od roztoku (matečného lúhu) odfiltrovaním, 

premyjeme vhodnou premývacou tekutinou a vysušíme. 

Presýtený roztok z nasýteného môžeme získať nielen zmenou teploty alebo 

odparovaním rozpúšťadla za konštantnej teploty – izotermickým odparovaním 

(izotermická kryštalizácia), ale aj  pridaním iného rozpúšťadla, napr. pridaním 

etylalkoholu. 

V niektorých prípadoch, najmä ak používame dokonale čisté roztoky a hladké 

nádoby, udržiava sa dlhší čas presýtený nekryštalizujúci roztok. Začiatok kryštalizácie 

urýchlime tzv. očkovaním roztoku, t.j. pridaním niekoľkých kryštálikov danej látky. 

Vysokú čistotu látky dosiahneme opakovanou kryštalizáciou – rekryštalizáciou. 

 

3.3 Destilácia 
 

Destilácia je čistiaca metóda, ktorá sa používa na oddeľovanie jednotlivých zložiek 

z kvapalných zmesí na základe ich rozdielnej teploty varu. Kvapalná zmes sa zahreje do 

varu a vzniknutá para kondenzuje. Prchavejšie zložky kvapalnej zmesi obohacujú zloženie 

pary, takže plynná fáza bude mať iné zloženie, ako kvapalná zmes.  

Jednoduchou jednostupňovou destiláciou nie je možné dokonale oddeliť jednotlivé 

zložky kvapalnej zmesi. Preto sa namiesto jednoduchej destilácie používa frakčná 

destilácia. Princíp frakčnej destilácie bude predmetom fyzikálnej a analytickej chémie. 

Podľa povahy kvapalnej zmesi sa v laboratóriu volí postup destilácie. 

Kvapaliny, ktoré sú dostatočne prchavé a so zvyšovaním teploty sa nerozkladajú, 

čistíme destiláciou pri atmosferickom tlaku (jednoduchou destiláciou). Ak chceme 

dosiahnuť dôkladné rozdelenie zmesi dvoch kvapalín jedinou destiláciou v jednoduchej 

a – prerušovaná kryštalizácia b – voľná kryštalizácia 
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aparatúre, musia sa ich teploty varu líšiť aspoň o 50o a destilované látky nesmú vytvárať 

azeotropné zmesi (zmesi s konštantnou teplotou varu, ktoré majú rovnaké zloženie pary 

a kvapaliny). Teplota varu je taká teplota, pri ktorej sa tlak nasýtených pár kvapaliny rovná 

vonkajšiemu tlaku. 

Každá destilačná aparatúra má tri základné časti: varnú (destilačnú) banku, chladič 

a predlohu (Obr. 21). Na kontrolu teploty je vo varnej banke zasunutý teplomer tak, aby 

spodný koniec teplomera meral teplotu pár pri prechode z varnej banky do chladiča. Voda 

v chladiči musí prúdiť vždy zdola nahor. V chladiči dochádza ku kondenzácii pár, ktoré 

stekajú do predlohy. 

 

Obr. 21 Schéma laboratórnej destilačnej aparatúry pre jednoduchú destiláciu pri atmosferickom tlaku 

             A – varná (destilačná) banka, B –  Liebigov chladič, C – predloha  

 

V dokonale hladkých nádobách pri zahrievaní kvapalín vzniká utajený var. 

Vznikne prehriatím kvapaliny o niekoľko stupňov nad jej teplotu varu, pretože v kvapaline 

nie je prítomný vzduch, ktorý by pary kvapaliny vynášal pravidelne na povrch. Náhodný 

popud vyvolá prudký var. Na zabránenie utajeného varu vkladáme do kvapaliny malé 

pórovité telieska, tzv. varné telieska – úlomky porcelánu, sklenené guličky, ktoré sú 

obklopené veľkým povrchom a vnášajú dosť vzduchu do kvapaliny. 

Ak je jedna zo zložiek nestála pri vyššej teplote, používa sa destilácia pri 

zníženom tlaku (Obr. 22). Destilácia s vodnou parou (Obr. 23) sa používa na oddelenie 

látok s podstatne vyššou teplotou varu ako má voda, pretože by mohol nastať nežiadúci 

rozklad.  
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Obr. 22 Aparatúra na destiláciu pri zníženom tlaku 

T – tlačka pri kapiláre, P – poistná nádoba, M – manometer 

 

3.3.1 D e s t i l á c i a   v o d y 
 

V aparatúre pre destiláciu pri atmosferickom tlaku (Obr. 27) predestilujeme 100 

cm3 vody, ktorá obsahuje malé množstvo MgSO4, MgCl2 a KMnO4 na zoxidovanie 

prítomných organických látok. Pred destiláciou sa presvedčíme v skúmavke o prítomnosti 

SO4
2- a Cl- aniónov s roztokmi BaCl2  a AgNO3. Na zabránenie utajeného varu dáme do 

varnej banky sklenené guličky alebo kúsky porcelánu. Pri zahrievaní kontrolujeme teplotu 

teplomerom. Teplota na teplomere zodpovedá teplote varu vody. 

Destiláciu ukončíme skôr ako sa oddestiluje všetka kvapalina (keď teplota varu 

začne stúpať). V destiláte urobíme opäť reakciu na prítomnosť SO4
2- a Cl- aniónov. 

Pre špeciálne účely sa používa voda redestilovaná – opakovane destilovaná, ktorá 

sa získa pridaním 3 g NaOH a 0,5 g KMnO4 na liter vody v aparatúre zo špeciálneho skla.  

 

3.3.2  D e s t i l á c i a   s   v o d n o u    p a r o u 
 

Pri destilácii s vodnou parou sa využíva to, že pri teplote varu vody má izolovaná 

látka určitý tlak pár, ktorému zodpovedá určitý obsah tejto látky v parách nad kvapalinou. 

Ak sa pary tejto zložky odstraňujú prúdom plynu (napr. prúdom vodnej pary) urýchli sa 

vyparovanie zložky, ktorú chceme izolovať. Vodná para prejde chladičom a kondenzuje 

spolu s izolovanou zložkou. Ak je destilovaná kvapalina veľmi málo rozpustná vo vode, 

oddelí sa v kondenzáte ako druhá fáza. Príkladom je zmes anilínu a vody, ktorá vrie pri 98 

oC. Anilín má teplotu varu 184,4 oC. Tento spôsob môžeme použiť pri čistení alebo izolácii 

látok, ktoré majú vysokú teplotu varu. 
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Obr. 23 Aparatúra na destiláciu s vodnou parou 

V – vyvíjač pary, PT – poistná trubica, DB – destilačná banka, CH – chladič, T – teplomer, A – 

alonž 
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4. Meranie objemu kvapalín 
 

4.1 Technika práce s odmerným sklom  
 

Na meranie kvapalín určitej presnosti používame odmerné nádoby (Obr. 6): 

Odmerné valce používame na meranie približných objemov. Vyrábajú sa 

v rôznych veľkostiach, veľkosť valca vyberáme podľa meraného objemu. Pri zmenách 

teploty ľahko praskajú, preto ich nepoužívame na merania horúcich roztokov, ani na 

zmiešavanie roztokov. 

Odmerné banky používame na prípravu presného objemu roztokov. Majú 

obyčajne hruškovitý tvar, úzke hrdlo so značkou, ktorá vyznačuje presne daný objem. 

Pipety používame na odmeriavanie menších objemov kvapalín. Môžu byť rôzneho 

objemu, nedelené, delené (po 0,1 alebo po 0,01 cm3), rovné alebo s valcovitou 

rozšíreninou. Presnosť objemu je daná kalibračnou značkou na každej pipete.  

Byrety používame k veľmi presnému odmeriavaniu malých objemov. Byrety sú 

sklenené, v dolnej časti zúžené trubice zakončené zábrusovým kohútikom, alebo gumovou 

hadičkou so sklenenou guličkou. 

Pyknometre sú presné odmerné nádoby s menším objemom, určené na stanovenie 

hustoty látok. 

Odmerné nádoby sa pre určitý objem kalibrujú pri určitej teplote, ktorú treba pri 

presných meraniach objemu dodržať. Kalibrácia sa robí dvojako: 

- na doliatie (doliaty objem), vyznačuje sa písmenom D (alebo In), 

- na vyliatie (vyliaty objem), vyznačený písmenom V (alebo Ex). 

Kalibrácia na „doliaty objem“ (D alebo In) znamená, že odmeraný objem je presný 

len v nádobe. Po vyliatí je objem zmenšený o objem kvapaliny, ktorá zostane na vnútornej 

stene odmernej nádoby (valce, odmerné banky, a pod.) 

Kalibrácia na „vyliaty objem“ (V alebo EX) znamená, že presný objem získame po 

vyliatí z nádoby (objem nádoby je o toľko väčší, koľko kvapaliny zostane po jej vyliatí na 

vnútornej stene odmernej nádoby).  

Pri odčítavaní objemu musí byť odmerná nádoba vo zvislej polohe, oko musí byť vo 

výške hladiny (kruhovú značku vidíme ako úsečku) (Obr. 24). 
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Meniskus je hladina kvapaliny, ktorá je vplyvom adhéznych síl zakrivená. Pri vode 

a vodných roztokoch odčítavame spodný meniskus. U tmavých a farebných kvapalín 

a kvapalín, ktoré nezmáčajú sklo, odčítavame horný meniskus. 

 

Obr. 24 Pohľad pri odpočítavaní objemu pri pipetovaní 

      1 – správne, 2 – nesprávne, 3 – správne držanie pipety 

 

Postup práce pri používaní pipety: 

Správna technika práce pri meraní objemu kvapalín je vecou cviku. Nacvičte si 

správny postup pri pipetovaní: 

1. Pri napĺňaní chytíme pipetu pravou rukou za jej hornú časť, špičku ponoríme pod 

hladinu kvapaliny (pre cvičné účely použite vodu) a ústami nasávame vzduch 

z pipety, kým hladina kvapaliny nevystúpi v pipete asi 2 cm nad kalibračnú značku. 

Potom horný koniec rýchlo uchopíme ukazovákom. Vo zvislej polohe a očami 

oproti značke uvoľňujeme tlak ukazováku a z pipety opatrne po kvapkách 

vypustíme toľko kvapaliny, aby bol spodný okraj menisku na značke. Prebytočnú 

kvapku otrieme o vnútornú stenu nádoby, z ktorej bolo pipetované. 

2. Odmeraný objem kvapaliny necháme z pipety voľne vytiecť tak, že výpustný otvor 

pipety oprieme o vnútornú stenu nádoby, do ktorej kvapalinu odmeriavame. Po 

vyprázdnení obsahu pridržíme pipetu pri stene nádoby ešte asi 15 sekúnd. 

Vypúšťanie kvapaliny z pipety nikdy neurýchľujeme vyfukovaním alebo 

vytriasaním. Ani zvyšok kvapaliny v špičke pipety nevyfukujeme ! 

 

Pozor !  

Jedovaté látky, žieraviny a iné agresívne látky nikdy nenasávame do pipety ústami, 

ale pomocou na to určeného gumového balónika, alebo vývevy! 
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Nacvičujte správnu techniku pipetovania pipetou nedelenou, delenou, nasávaním 

ústami a pomocou vzdušného balónika! 

Postup práce pri používaní byrety: 

1. Byrety sa plnia pomocou malého lievika tak, aby kvapalina siahala asi 2 cm nad 

hornú kalibračnú značku. Potom lievik vyberieme, na chvíľku otvoríme kohút, aby 

sa zo spodnej, zúženej časti byrety vypudil vzduch a súčasne nastavíme meniskus 

na nulu stupnice.  

Precvičte si techniku práce s byretou s rovným, alebo postranným kohútom 

a byretou zakončenou gumovou hadičkou s guličkou, ktoré sa používajú pre 

kvapaliny, poškodzujúce zábrusy. 

2. Pre často sa opakujúce meranie objemu (pri analýzach) sa používajú 

poloautomatické byrety so zásobnou fľašou a nastaviteľnou nulou (Obr. 25).  

 

Obr. 25 Poloautomatická byreta 

A – odvzdušňovací otvor, ktorý sa pri plnení uzatvorí prstom 

 

U poloautomatických byriet, ktoré majú zásobnú fľašu pod byretou (byreta podľa 

Pelleta), gumovým balónikom vháňame postrannou trubicou vzduch do zásobnej fľaše, 

pričom otvor na postrannej trubici uzavrieme prstom. Keď sa byreta dostatočne naplní, 

uvoľníme prst z otvoru, pretlak v zásobnej fľaši sa zruší, roztok, ktorý je v byrete nad 

nulou, sa odsaje a automaticky sa na stupnici nastaví nula. Pri odpočítavaní dbáme na to, 

aby sme neurobili chybu, ktorá vzniká vtedy, ak sa na hladinu menisku nepozeráme v tej 

istej rovine. 

 

A 
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4.2 Príprava roztokov 
 

Roztok je rovnorodá zmes dvoch alebo viacerých látok. Skladá sa z rozpúšťadla 

(ak je rozpúšťadlom voda, ide o vodné roztoky; rozpúšťadlom môžu byť aj iné látky, 

napríklad alkohol, benzín, éter, amoniak, acetón, a pod.) a rozpúšťanej látky, ktorá môže 

byť tuhá, kvapalná a plynná. V závislosti od teploty a tlaku môžu byť roztoky plynné, 

kvapalné a tuhé. 

 V konkrétnom rozpúšťadle za daných podmienok (teploty, u plynných látok aj 

tlaku) sa látka môže rozpúšťať len po určité zloženie, ktoré je dané rozpustnosťou danej 

látky. 

Podľa normy STN ISO 31-0 sú koncentrácie definované ako podiel množstva čistej 

látky a objemu roztoku. Molekulová koncentrácia C(B) látky B je určená podielom počtu 

molekúl (entít) látky B a objemu roztoku: C(B) = N(B)/V s rozmerom dm-3. Koncentrácia 

látkového množstva c(B) látky B je určená podielom látkového množstva látky B a objemu 

roztoku: c(B) = n(B)/V s rozmerom mol.dm-3.  

Podľa normy STN ISO 31-0 hmotnostná koncentrácia (B) látky B je určená 

podielom hmotnosti látky B a objemu roztoku: (B) = m(B)/V s rozmerom g.dm-3. 

Hmotnostný zlomok látky B, w(B), je definovaný ako podiel hmotnosti látky B 

a hmotnosti roztoku: w(B) = m(B)/m, a je to bezrozmerné číslo. Ak ho vynásobíme stomi  

dostaneme hmotnostné percentá (100 w[%]). 

Roztoky s vyjadrením zloženia pomocou koncentrácie látkového množstva {c(B)} 

sa v bežnej laboratórnej praxi označujú ako „molárne roztoky“ a rozmer tejto koncentrácie 

(mol.dm-3) sa označuje symbolom „M“. Podobne roztoky s vyjadrením zloženia pomocou 

hmotnostného zlomku v tvare (100 w[%]) sa v laboratórnej praxi označujú ako 

„percentuálne roztoky“ alebo „roztoky s hmotnostnou koncentráciou“ a rozmer tejto 

koncentrácie sa označuje symbolom „%“.  Používanie týchto výrazov ako aj symbolov 

podľa normy nie je správne. Avšak skriptum je určené pre výchovu študentov pre 

laboratórnu prax, kde sa tieto pojmy a symboly dennodenne používajú. Na základe toho sa 

v ďalšom texte pre vyjadrenie zloženia roztokov pomocou látkovej koncentrácie bude 

používať pojem „molárny roztok“ a symbol „M“ pre jej rozmer a pre vyjadrenie zloženia 

roztokov pomocou hmotnostného zlomku v tvare (100 w[%]) pojem „roztoky 

s hmotnostnou koncentráciou“.   
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Postup práce pri príprave molárnych roztokov (zloženie je vyjadrené v jednotkách 

mol.dm-3 (M)): 

 

Vypočítané množstvo tuhej látky, ktoré je potrebné rozotrieť v trecej miske, presne 

odvážime a rozpustíme v kadičke v malom množstve destilovanej vody. V prípade, ak 

pripravujeme molárny roztok z koncentrovaného roztoku (napr. kyseliny), odpipetujeme 

vypočítané množstvo koncentrovaného roztoku zo zásobnej fľaše a taktiež rozpustíme 

v malom množstve destilovanej vody v kadičke. Roztok v kadičke, ochladený na 20 oC, 

cez lievik po tyčinke kvantitatívne prenesieme do vhodnej odmernej banky a doplníme 

destilovanou vodou presne po značku. Banku zazátkujeme a dôkladne premiešame. Pri 

príprave roztokov z tuhých látok môžeme postupovať aj tak, že odvážená látka sa 

kvantitatívne nasype do odmernej banky a rozpustí sa v priliatej destilovanej vode a na 

presný objem sa doplní ďalším podielom destilovanej vody. V prípade použitia 

koncentrovaného roztoku sa tento priamo pipetuje do odmernej banky, kde sa riedi vopred 

pridanou destilovanou vodou a na presný objem sa taktiež doplní ďalším podielom 

destilovanej vody. 

 

Postup práce pri príprave roztokov danej hmotnostnej koncentrácie (zloženie je 

vyjadrené v percentách (%)): 

 

Vo vypočítanom a presne odmeranom množstve destilovanej vody rozpustíme vypočítané 

odvážené alebo odmerané odmerným valcom (v prípade riedenia koncentrovaného 

roztoku) množstvo látky a dobre premiešame. Zloženie roztokov vznikajúcich rozpúšťaním 

hydrátov solí je vyjadrené takmer výhradne obsahom bezvodej zlúčeniny. Pokiaľ treba 

vyjadriť ich zloženie vo forme hydrátu, musí to byť výslovne uvedené. 
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5. Stanovenie hustoty 
 

Hustota je dôležitá fyzikálna veličina, ktorá je definovaná ako pomer hmotnosti m 

a objemu V: 

   
V

m
                 

Jednotkou hustoty je kg.m-3, môže sa použiť aj g.cm-3. Hustota všetkých látok závisí 

od teploty a tlaku. Pri tuhých a kvapalných látkach berieme do úvahy obvykle len vplyv 

teploty, lebo vplyv tlaku je zanedbateľný. Pri všetkých údajoch hustoty sa preto udáva teplota 

merania. 

Na základe stanovenej hustoty kvapalných roztokov môžeme určiť ich koncentráciu 

(prípadne zriedenie). V tabuľkách sú uvedené rôzne koncentrácie roztokov solí, kyselín, 

hydroxidov a im zodpovedajúce príslušné hustoty. 

Na menej presné, ale rýchle stanovenie hustoty používame hustomery (aerometre), 

prípadne Mohr-Westphalove váhy. Presne stanovíme hustotu pyknometricky. 

Meranie hustoty hustomermi (Obr. 26a) i Mohr-Westphalovými váhami (Obr. 26b) je 

založené na Archimedovom zákone. Teleso ponorené v rôznych kvapalinách sa ponára rôzne. 

Objem ponorenej časti je nepriamo úmerný hustote kvapaliny. Ponorí sa tým hlbšie, čím je 

kvapalina redšia. 

Hustomery sú uzavreté sklenené nádobky, ktoré sú v dolnej časti zaťažené a v hornej 

pretiahnutej, zatavenej časti je stupnica. Hustotu odčítame na stupnici (oko musí byť vo výške 

menisku). Meranú kvapalinu lejeme do dostatočne vysokého valca a opatrne do nej ponoríme 

hustomer. Pri odčítaní hustomer musí voľne plávať, nesmie sa dotýkať stien. 

Hustota vody pri 3,98 oC je 1,000 g.cm-3. Pre kvapaliny s menšou hustotou ako voda 

platí, že  < 1 a s vyššou hustotou  > 1. Všetky merania hustomerom sa musia robiť pri tej 

istej teplote. 

Merania hustoty na Mohr-Westphalových váhach je založené na určovaní vztlaku, 

ktorým pôsobí meraná kvapalina na ponorené teleso. Mohr-Westphalove váhy sú 

nerovnoramenné pákové váhy. Na konci jedného ramena je zavesené sklenené ponorné teleso. 

Toto rameno je od telesa k osi váh rozdelené na 10 dielikov označených číslami a opatrených 

závesnými kolíkmi (na desiatom dieliku je zavesené ponorné teleso). Ak je teleso zavesené 

a nie je ponorené do kvapaliny, sú váhy v rovnováhe (alebo rovnováhu nastavíme pomocou 

skrutky ramena). Ponorením telesa do kvapaliny sa rovnováha poruší. Rovnováhu obnovíme 
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vyvážením pomocou závaží, ktoré vešiame na závesné kolíky. Sada obsahuje závažie 10,  1,  

0,1 a 0,01 g. Výsledná hmotnosť závisí od toho, na aký kolík závažie zavesíme, napr.: 

 

 Číslo kolíka   závažie   hmotnosť 

  7       10.0 g       7,0 g 

  3       10,0 g       3,0 g 

  8        1,0 g       0,8 g 

  9        0,1 g       0,09 g 

  9        0,01 g       0,009 g 

            10,899 g  

 

Hustotu vypočítame podľa nasledovného vzťahu, v ktorom je zahrnutá korekcia na 

priľnavosť kvapaliny ku sklu a na hustotu vzduchu: 

 = 0,1 m + 0,1 m.e + 0,0012 

kde m = nameraná hmotnosť (v našom prípade 10,899 g),  e = 0,0002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.26 a Hustomery 

(a, b - obyčajné, c – s teplomerom) 

Obr. 26 b Mohr-Westphalove váhy 

A – ponorné teleso 

B – závažie 

C – valec s meranou kvapalinou 
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Pyknometrickou metódou môžeme určiť presne hustotu roztokov. Pyknometer je 

malá kalibrovaná nádobka s úzkym hrdlom, uzavretým zátkou s kapilárou (Obr. 6e), ktorou 

po  zatvorení vytečie nadbytočná kvapalina. Na nádobke je vyznačený presný objem.  

 

Hustotu vypočítame: 

13

1212

mm

mm

V

mm

V

m







  

kde: 

m1 = hmotnosť prázdneho pyknometra 

m2 = hmotnosť pyknometra s meranou kvapalinou 

m3 = hmotnosť pyknometra s vodou. 

 

Suchý prázdny pyknometer zvážime. Potom ho naplníme kvapalinou, uzavrieme 

zátkou, prebytočnú kvapalinu osušíme filtračným papierom a zvážime. Rovnako zvážime 

pyknometer s destilovanou vodou.  

 

Presnejšie vypočítame hustotu podľa: 

VVOH
mm

mm
 




 ).(

2
13

12  

       

kde  –  OH 2
   hustota vody pri danej teplote   

V  hustota vzduchu. 

Hustota vody pri 20 oC je 998,2 kg.m-3 (0,9982 g.cm-3) 
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6. Stanovenie teploty topenia 
 

Teplota topenia látky je teplota, pri ktorej je tuhá fáza v rovnováhe so svojou 

taveninou. Z praktického hľadiska teplotu topenia nazývame teplotou, pri ktorej prejde látka 

z kryštalického stavu na homogénnu kvapalinu. Teplotu topenia ovplyvňuje charakter 

súdržných síl medzi molekulami. Anorganické zlúčeniny s iónovými väzbami majú vysokú 

teplotu topenia, zlúčeniny so slabými medzimolekulovými silami majú nízku teplotu topenia. 

Teplota topenia (bod topenia) je charakteristická konštanta každej chemicky čistej 

látky. Stanovenie teploty topenia sa využíva jednak na identifikáciu pevnej látky, jednak na 

zisťovanie čistoty látky. 

Čisté látky majú ostrú teplotu topenia. Pri bežných metódach používaných 

v laboratóriu je topenie v intervale od niekoľkých desatín do 1 – 2o. Nečistoty znižujú teplotu 

topenia a to aj v prípade, že samotné majú teplotu topenia vyššiu. Okrem zníženia teploty 

topenia pozorujeme aj zväčšenie intervalu topenia. Tento jav sa využíva pri overovaní identity 

dvoch látok s rovnakou teplotou topenia metódou merania zmesnej teploty topenia. Rovnaké 

množstvá oboch látok dokonale premiešame a stanovíme teplotu topenia (tzv. zmesnú teplotu 

topenia). Ak sú látky identické, topia sa pri rovnakej teplote ako čisté. Ak ide o rôzne látky, 

zmesná teplota topenia je nižšia a neostrá. 

Mnohé látky sa pri topení súčasne rozkladajú. Rozklad sa prejavuje zmenou farby 

a vytváraním plynov. V bežnej laboratórnej praxi sa teplota topenia stanovuje priamym 

pozorovaním fázových zmien pri postupnom zahrievaní malého množstva vzorky skúmanej 

látky. Stanovenie sa uskutočňuje v kapiláre alebo pod mikroskopom. 

Pri stanovení v kapiláre sa používajú sklenené zariadenia zvané bodotávok a Rothov 

prístroj. V bodotávku sú teplomer a kapilára so vzorkou ponorené priamo do kvapaliny, 

zatiaľ čo v Rothovom prístroji sú uložené v temperovanom vzdušnom kúpeli (Obr. 27). 

 

Obr. 27 Bodotávok a Rothov prístroj 
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Tvar bodotávku je zvolený tak, aby sa prúdením temperačnej kvapaliny dosiahla 

v kúpeli rovnomerná teplota. Ako temperačná kvapalina sa používa koncentrovaná H2SO4, 

parafínový olej, silikónový olej alebo glycerín. Tieto kvapaliny možno zahrievať do 200 – 

220 oC. Rothov prístroj používame pri látkach, ktorých teplota topenia je do 100 oC, pretože 

vo vonkajšom plášti je voda. 

Pri stanovení teploty topenia skúmanú látku (jemne rozotrenú) vkladáme do 

tenkostennej, na jednom konci zatavenej kapiláry s priemerom 1 – 1,5 mm a dĺžkou 5 – 7 cm. 

Kapiláru naplníme látkou tak, že ju naberáme otvoreným koncom z hodinového sklíčka 

a poklepávaním striasame na dno dovtedy, kým sa v kapiláre nevytvorí 2 až 3 mm súvislý 

stĺpček. Ak látka po poklepaní kapiláry neklesne dolu, ale naďalej lipne na jej stenách, 

necháme kapiláru prepadať cez ½ m dlhú zvislú sklenenú trubicu na stôl. Kapiláru zvonku 

očistíme a upevníme gumkou k teplomeru tak, aby látka bola v polovici ortuťovej guľôčky 

teplomera. Gumka alebo drôtik nesmie byť ponorený do kvapaliny. Teplomer s pripevnenou 

kapilárou vsunieme do bodotávku a začneme zahrievať. 

Bodotávok zahrievame malým plameňom tak, aby vzrast teploty nebol rýchlejší ako 4 

– 6 o/min. Pred teplotou topenia spomalíme zohrievanie na 1 o/min. Teplotu odčítame 

v momente, keď sa na povrchu kvapalného stĺpca vytvorí ostro ohraničený meniskus. Najprv 

si stanovíme približnú teplotu topenia a potom ju spresníme novým meraním. 

Pre látky s teplotou topenia nad 250 oC používame kovové bodotávky podľa Thieleho. 

Sú to bloky z kovu dobre vedúce teplo (Cu alebo Al), v ktorých sú vyvŕtané zvisle tri otvory. 

Do jedného sa dáva teplomer a do zvyšných dvoch kapiláry so vzorkou. Vodorovne je blok 

prevŕtaný dvoma kanálmi na pozorovanie vzoriek v prechádzajúcom svetle. 

Na presné stanovenie bodu topenia sa najčastejšie v súčasnosti používajú digitálne 

bodotávky. V našom laboratóriu používame dva typy: Bodotávok SMP 30 (Obr. 28a) a 

Kapilárny bodotávok SMP 10 (Obr. 28b). Malé množstvo skúmanej látky sa prevedie do 

kapiláry, ktorá sa umiestni do otvorov umiestnených v ohrevnej hlave, ktorá je pripevnená na 

výklopnom ramene. Na displeji prístroja nastavíme vhodné parametre merania a spustíme 

meranie. Príklad nastavenia parametrov: 

1. „New measurement“ - zvoliť túto možnosť 

2. „Preset programe“ – zvoliť možnosť „NO“ 

3. „Plateau 135°C change?“ Podľa potreby zvoliť možnosť „UP“ alebo „DOWN“ 

4.  Ďalej zvoliť možnosť „NEXT“  

5. „Ramp 10°C/min change?“ Podľa potreby zvoliť možnosť „UP“ alebo „DOWN“ 

6. Ďalej zvoliť možnosť „NEXT“ 
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7. „Plateau 135°C Ramp 10°C/min change ready?“ Ak máme správne nastavené 

parametra merania zvolíme možnosť „START“. Ak chceme ešte raz parametre zmeniť, 

zvolíme možnosť „EXIT“ a program nás vráti naspäť, kde môžeme opäť nastaviť parametre 

podľa potreby. 

 

Obr. 28 Typy bodotávkov používané v cvičnom laboratóriu a) Bodotávok SMP 30 a b) Kapilárny bodotávok 

SMP 10. 
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7. Príprava prvkov a ich vlastnosti 
 

7.1 Príprava vodíka 
 

Vodík možno pripraviť redoxnými reakciami zo zlúčenín, v ktorých má atóm vodíka 

oxidačné číslo –I (hydridy) alebo I (voda, kyseliny, hydroxidy). Oxidáciou prvých (CaH2 + 2 

H2O  Ca(OH)2 + 2 H2) alebo redukciou druhých (2 Na + 2 H2O  2 NaOH + H2) zlúčenín 

možno vodík často pripraviť priamo v reakčnej sústave. Takto pripravený vodík v stave zrodu 

je podstatne účinnejšie redukovadlo ako molekulový vodík, ktorý sa do sústavy zavádza 

zvonka. 

Vodík sa v laboratóriu najčastejšie pripravuje reakciou neušľachtilých kovov s tými 

silnými kyselinami, ktoré nemajú oxidačné vlastnosti, t.j. v priebehu redoxnej reakcie sa 

nemení oxidačné číslo centrálneho atómu prvku, od ktorého je kyselina odvodená. Bežne sa 

na tento účel používa zriedená kyselina chlorovodíková alebo zriedený vodný roztok kyseliny 

sírovej. Z neušľachtilých kovov sú to najmä zinok, horčík alebo hliník. 

 

Zn(s) + 2 HCl (aq)  ZnCl2(aq) + H2(g) 

2 Al(s) + 3 H2SO4(aq)  Al2(SO4)3(aq) + 3 H2(g) 

 

Neušľachtilý kov redukuje vo vodnom roztoku katióny H3O
+ na vodík, čo možno dať 

do vzťahu s hodnotou štandardného elektródového potenciálu Eo(Zn2+/Zn) = -0,763 V, ktorá 

je menšia ako hodnota potenciálu vodíkovej elektródy Eo(H+/H2) = 0,00 V v použitej 

zriedenej kyseline (pH  0). Spomínaný dej prebieha spontánne (G < 0). Možno ho urýchliť 

miernym zohrievaním reakčnej zmesi. 

Vodík možno pripraviť aj reakciou roztokov hydroxidov alkalických kovov s kovmi, 

ktorých hydroxidy majú amfotérny charakter 

 

Zn + 2 OH- + 2 H2O  [Zn(OH)4]
2- + H2 

 

Chemikálie 

Zinok, Zn, granulovaný alebo stružlinky, (alebo horčík, Mg, prípadne hliník, Al) 

Kyselina chlorovodíková, HCl, koncentrovaný vodný roztok, w(HCl) = 0,36, zriedený 

v objemovom pomere 1:1, alebo kyselina sírová, H2SO4, koncentrovaný vodný roztok, 

w(H2SO4) = 0,96, zriedený v objemovom pomere 1:2. 
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Pracovný postup 

Vodík možno pripraviť v malom množstve nasledujúcim spôsobom. Do skúmavky 

dáme niekoľko granuliek zinku a pridáme zriedenú kyselinu chlorovodíkovú (1:1). Skúmavku 

uzavrieme prevŕtanou zátkou s odvodnou trubičkou. Okamžite pozorujeme vznik bubliniek 

vodíka.  

Jeho reaktivitu a redukčné vlastnosti vyskúšame dôkazovými reakciami. Vodík 

zachytávame do skúmavky obrátenej hore dnom (vodík je ľahší ako vzduch). Po chvíli 

skúmavku uzavrieme palcom a na vzdialenejšom mieste priložíme k ústiu horiacu triesku. 

Dôjde k prudkej reakcii vodíka a kyslíka, čo sa prejaví šteknutím. Nastala reakcia vodíka 

s kyslíkom podľa rovnice: 

2 H2 + O2  2 H2O 

Z chemického hľadiska sa vodík vyznačuje redukčnými vlastnosťami, ktoré si môžeme overiť 

nasledovným pokusom. Do skúmavky prenesieme zriedené roztoky hexakyanoželezitanu 

draselného a chloridu železitého a do tohto roztoku zavádzame molekulárny vodík (divodík) 

pomocou trubičky v tvare L z uzavretej skúmavky, kde sa vodík vyvíja. Po dlhšom čase 

roztok zmodrie v dôsledku vzniku tzv. rozpustenej Berlínskej modrej KFeFe(CN)6. Reakcie 

môžeme zapísať: 

2 FeCl3(aq) + H2(g)  2 FeCl2(aq) + 2 HCl(aq) 

K3Fe(CN)6(aq) + FeCl2(aq)  KFeFe(CN)6(s) + 2 KCl(aq) 

 

Túto reakciu môžeme vykonať aj tak, že na redukciu použijeme atomárny vodík (monovodík 

H), tzv. vodík v stave zrodu, ktorý vyvíjame priamo v skúmavke obsahujúcej roztoky 

hexakyanoželezitanu draselného a chloridu železitého. (Atomárny vodík je účinnejšie 

redukovadlo ako molekulárny vodík, ktorý sa do sústavy zavádza zvonku.) Do uvedenej 

skúmavky pridáme 2 granulky Zn a 2 cm3 HCl (1:1). Okamžite pozorujeme modranie 

roztoku. 

Redukčné účinky molekulárneho a atomárneho vodíka môžeme porovnať aj jeho 

reakciou okysleným roztokom manganistanu draselného. Ak do tohto roztoku zavádzame 

trubičkou molekulárny vodík, nepozorujeme odfarbenie. Naopak, ak uvedený roztok 

prefiltrujeme do inej skúmavky, pričom na filtri umiestnime trochu práškového zinku, 

pozorujeme odfarbenie. 

Reakcie redukcie môžeme zapísať: 

Zn(s) + H2SO4(aq)  ZnSO4(aq) + 2H(g) 
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2 KMnO4(aq) + 3 H2SO4(aq) + 10 H(g)  2 MnSO4(aq) + K2SO4(aq) + 8 H2O(l) 

  

Vodík vo väčšom množstve laboratórne pripravujeme v tzv. vyvíjači vodíka, ktorý 

pozostáva z frakčnej banky, oddeľovacieho lievika a gumovej zátky (Obr. 29).  

 

 

Obr. 29 Schéma usporiadania vyvíjača vodíka 

 

Do frakčnej banky dáme potrebné množstvo Zn a uzatvoríme ju gumovou zátkou, 

ktorou prechádza stopka oddeľovacieho lievika. Do lievika prelejeme zriedenú HCl (1:1). Pri 

práci je vhodné použiť gumovú zátku, pretože v prípade použitia korkovej zátky by vodík 

difundoval pórmi korkovej zátky a unikal z aparatúry. Ak je nevyhnutné použiť korkovú 

zátku, je potrebné ju pred použitím vyvariť v parafíne. Ak je potrebné pripraviť čistý a suchý 

vodík, vedieme ho z frakčnej banky cez premývačku s vodou, aby sa zachytil prípadne 

strhnutý chlorovodík (HCl), potom cez premývačku s koncentrovanou H2SO4, aby sme vodík 

zbavili vlhkosti. Medzi premývačku s vodou a premývačku s H2SO4 zaraďujeme ešte poistnú 

premývačku. O tom, či už z aparatúry uniká čistý vodík sa presvedčíme nasledovnou skúškou: 

unikajúcim plynom naplníme skúmavku obrátenú hore dnom. Potom prstom utesníme a ďalej 

od prístroja obsah skúmavky zapálime. Ak plyn zhorí bez zapískania, je to už čistý vodík. Ak 

je horenie sprevádzané zapískaním (šteknutím) je potrebné aparatúru ďalej plniť vodíkom až 

do negatívnej reakcie. 

Vodík možno pripraviť aj v Kippovom prístroji (Obr. 30) 

 

Vlastnosti a použitie 

Vodík je bezfarebný plyn, ľahší ako vzduch. Vzhľadom na svoju nízku molovú 

hmotnosť má zo všetkých plynov najväčšiu schopnosť difúzie. Vo vode, ako aj v iných 



    65 

rozpúšťadlách sa len málo rozpúšťa. Pri obyčajnej teplote je molekulový vodík chemicky 

málo reaktívny.  

Vodík sa priemyselne využíva najmä na syntézu amoniaku, metanolu a iných 

organických látok, na hydrogenáciu rastlinných olejov (pokrmové tuky), na prípravu 

niektorých kovov redukciou ich oxidov (napr. železa, wolfrámu) a tiež pri autogénnom 

zváraní a rezaní kovov (kyslíkovo-vodíkovým plameňom). 

 

 

Obr. 30 Kippov prístroj     Obr. 31 Aparatúra na vyvíjanie kyslíka 

 

7.2 Príprava kyslíka 
 

 Kyslík je možné v laboratóriu pripraviť rôznymi chemickými metódami. Vzniká napr. 

termickým rozkladom oxidov (2 HgO  2 Hg + O2) a kyslíkatých solí (2 KClO3  2 KCl + 

3O2) prípadne peroxidov. Taktiež ho možno v laboratóriu pripraviť katalytickým rozkladom 

peroxidu vodíka podľa reakcie: 

2 H2O2(aq)  O2(g) + 2H2O(l) 

Chemikálie 

MnO2 ako katalyzátor, síra S, drevená trieska 

Peroxid vodíka, H2O2, koncentrovaný vodný roztok, w(H2O2) = 0,30 

Kyselina sírová, H2SO4, koncentrovaný vodný roztok, w(H2SO4) = 0,96 

 

Pracovný postup 

Aparatúru na vyvíjanie kyslíka zostavíme z 250 cm3 Erlenmeyerovej banky, dvoch 

250 cm3 premývačiek, deliaceho lievika a sústavy trubičiek a hadíc (Obr. 30). Do 

Erlenmeyerovej banky dáme 2 g burelu (MnO2) a banku uzavrieme gumovou zátkou s dvoma 

otvormi. Banku upevníme na stojan. Do zátky zasunieme stopku deliaceho lievika, v ktorom 
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je 25 cm3 30% roztoku peroxidu vodíka. Do druhého otvoru zasunieme odvodnú trubičku, 

ktorou odvádzame vznikajúci kyslík cez poistnú nádobu a premývačku s koncentrovanou 

kyselinou sírovou (pohltenie vodných pár). (Pozor! Pri zostavovaní aparatúry v prípade 

použitia premývačky s koncentrovanou kyselinou sírovou z predchádzajúcej úlohy je 

potrebné premývačku odvetrať od prípadného zbytkového množstva vodíka). Reakciu 

spustíme tým, že na burel začneme prikvapkávať peroxid vodíka. Pozor! Peroxid nepridáme 

naraz, lebo by od veľkého tlaku mohlo vyraziť zátku s lievikom, alebo dokonca 

roztrhnúť banku. Banka sa pri rozklade peroxidu zahrieva, lebo reakcia je exotermická (H 

= - 196,6 kJ na 1 mol dikyslíka).  

Vznikajúci kyslík zachytávame na dôkazové reakcie až potom, keď tento vytlačil 

z aparatúry vzduch. Keďže kyslík je ťažší ako vzduch, zachytávame ho v širokohrdlej 

skúmavke obrátenej dole dnom. Prítomnosť kyslíka dokážeme tým, že do skúmavky 

s kyslíkom zasunieme tlejúcu triesku, ktorá vzplanie. Pritom nastáva reakcia: 

 

C(s) + O2(g)  CO2(g) 

 

Druhý dôkaz spočíva v horení síry v kyslíku. Na spaľovaciu lyžičku naberieme trochu 

práškovej síry, túto zahrievame horiacou trieskou. Najprv pozorujeme topenie síry (tt = 119 

C pre monoklinickú modifikáciu), táto sa neskôr zapáli svetlomodrým plameňom. Po 

ponorení lyžičky do atmosféry kyslíka v skúmavke, síra začne horieť svetlomodrým 

plameňom. Rozdielne horenie síry na vzduchu a v kyslíku je spôsobené rozdielnym 

parciálnym tlakom kyslíka. Vzniknuté pary spláchneme destilovanou vodou z plastickej 

striekačky a pH papierikom dokážeme vznik kyseliny. Reakcie môžeme zapísať: 

 

S(s) + O2(g)  SO2(g) 

SO2(g) + H2O(l)  H2SO3(aq) 

 

Vlastnosti a použitie 

Kyslík tvorí dvojatómové molekuly O2 a za normálnych podmienok je to plyn. Tvorí 

približne 21 % atmosféry. Má silné oxidačné účinky. Molekula O2 je paramagnetická. Vo 

vode je kyslík slabo rozpustný. Rozpustnosť kyslíka vo vode je daná možnosťou molekúl O2 

spájať sa s molekulami vody vodíkovými mostíkmi. Ak sú exotermické reakcie látok 

s kyslíkom sprevádzané vývojom svetla, hovoríme o horení.  
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 Kyslík sa používa pri autogénnom zváraní a rezaní kovov (kyslíkovo-vodíkovým 

plameňom), v dýchacích prístrojoch, na inhaláciu pri otravách, na oxidáciu nadbytočného 

uhlíka obohateným vzduchom pri výrobe ocele zo surového železa. 

 

7.3 Príprava chlóru  

 

Chlór patrí medzi základné zlúčeniny, ktorý sa používa na prípravu mnohých zlúčenín 

používaných v priemysle, ako aj zlúčenín a materiálov dennej spotreby. Priemyselne sa chlór 

vyrába elektrolýzou vodného roztoku chloridu sodného (soľanky), alebo Deaconovým 

procesom kedy nastáva oxidácia chlorovodíka kyslíkom pomocou katalyzátorov na báze 

medi. 

  

elektrolýza: 2 NaCl(aq) + 2 H2O(l)    2 NaOH(aq) + Cl2(g) + H2(g) 

Deaconov proces: 4 HCl(g) + O2(g)   2 H2O(g) + 2 Cl2(g) 

 

Chlór bol po prvý krát v histórii pripravený reakciou oxidu manganičitého a kyseliny 

chlorovodíkovej. Laboratórne sa chlór pripravuje oxidáciou kyseliny chlorovodíkovej silnými 

oxidovadlami ako už spomínaný oxid manganičitý, alebo manganistan draselný, dichróman 

draselný, oxid olovičitý a iné. Najčastejšie sa chlór laboratórne pripravuje reakciou kyseliny 

chlorovodíkovej a manganistanu draselného, podľa nasledujúcej rovnice. 

  

2 KMnO4(s) + 16 HCl(aq)    2 MnCl2(aq) + 2 KCl(aq) + 8 H2O(l) + 5 Cl2(g) 

 

Chlór sa zneškodňuje v roztoku antichlóru, ktorý pozostáva z hydroxidu sodného a tiosíranu 

sodného. 

 

4 Cl2(g) + Na2S2O3(aq) + 10 NaOH(aq)    2 Na2SO4(aq) + 8 NaCl(aq) + 5 H2O(l) 

 

Chlór sa čiastočne rozpúšťa vo vode, pričom vzniká zmes kyseliny chlorovodíkovej 

a kyseliny chlórnej. Chlórová voda sa vyznačuje veľmi dobrými dezinfekčnými účinkami, 

ktoré sa využívajú pri eliminácii mikroorganizmov, respektíve má veľmi dobré bieliace 

účinky. Tieto vlastnosti zapríčiňuje kyslík v stave zrodu, ktorý vzniká rozkladom kyseliny 

chlórnej. 
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Cl2(g) + H2O(l)    HCl(aq) + HClO(aq) 

2 HClO(aq)    2 HCl(aq) + O2(g) 

 

Bieliace účinky chlórovej vody overíme jednoduchými experimentmi s farebnými lupeňmi 

kvetov, respektíve farebnými pásikmi. 

 

Chemikálie 

Manganistan draselný (KMnO4) 

Kyselina chlorovodíková (HCl) – koncentrovaný vodný roztok (w(HCl) = 0,36), 

Hydroxid sodný (NaOH) 

Pentahydrát tiosíranu sodného (Na2S2O3·5H2O) 

Jodid sodný (NaI) 

 

Postup práce 

Upozornenie!!! 

Chlór je veľmi reaktívny a toxický plyn. Z tohto dôvodu musí byť aparatúra tesná, aby 

sme zamedzili vdychovaniu chlóru. Vysoká reaktivita chlóru spôsobuje leptanie gumových 

hadičiek, ktoré sa používajú pri spájaní laboratórneho skla. Z tohto dôvodu je potrebné 

používať krátke hadičky a jednotlivé časti aparatúry zostavovať tak, aby sa sklenené časti 

navzájom dotýkali. 

Najprv si zostavíme aparatúru podľa obrázku 32. Vyvíjač plynného chlóru pozostáva 

z frakčnej banky (1), oddeľovacieho lievika (2) a poistnej hadičky s tlačkou (3). Do frakčnej 

banky nasypeme 2g manganistanu draselného a do oddeľovacieho lievika pridáme objem 

stechiometrického množstva kyseliny chlorovodíkovej zriedenej v objemovom pomere 1:1. 

Vyvíjač plynu je napojený na sústavu premývačiek (4-6) z ktorých sú dve poistné (4, 6) 

a v premývačke 5 sa nachádza voda. Nakoľko sa rozpustnosť plynov v kvapalinách zvyšuje so 

znižujúcou sa teplotou, premývačku s vodou v ktorej bude prebiehať príprava chlórovej vody 

umiestnime do kadičky s ľadovou vodou. Aparatúra sa ďalej skladá zo sústavy ďalších dvoch 

poistných premývačiek medzi ktorými sa nachádza Erlenmayerova banka s antichlórom, ktorá 

bude slúžiť na elimináciu nezreagovaného chlóru. Poslednú poistnú premývačku pripojíme na 

vodnú vývevu, čím zabezpečíme pomalý a rovnomerný prechod chlóru cez celú aparatúru. 

Zostavenú a utesnenú aparatúru dáme skontrolovať vyučujúcemu a následne môžeme 

vykonať samotný experiment. Vývoj chlóru regulujeme postupným pridávaním zriedenej 
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kyseliny chlorovodíkovej z oddeľovacieho lievika ku KMnO4 nachádzajúcom sa vo frakčnej 

banke. Kyselinu pridávame v malých dávkach, pretože reakcia je exotermická a prudká. 

Roztok antichlóru pripravíme zmiešaním 10%-ných vodných roztokov hydroxidu 

sodného a tiosíranu sodného. Roztok musí obsahovať 50% nadbytok Na2S2O3 a 100% 

nadbytok NaOH vzhľadom na celkové množstvo pripraveného chlóru. Účinnosť antichlóru je 

možné overiť, ak do rúrky pred vývevou vložíme vatu navlhčenú v roztoku jodidu sodného a 

škrobu. Ak sa chlór v absorbéri nedostatočne eliminuje, v styku s vatou dochádza k redukcii 

jodidových katiónov na jód, ktorý sfarbí vatu na modro. 

  

 

Obr. 32 Aparatúra na prípravu chlóru a chlórovej vody. 

 

Bieliace účinky pripravenej chlórovej vody otestujeme reakciou s farebnými 

papierikmi, respektíve farebnými lupeňmi kvetov. Do dvoch skúmaviek nalejeme chlórovú 

vodu. Do prvej skúmavky vložíme lupienky kvetov a do druhej farebné pásiky. Chlórovú 

vodu necháme pôsobiť, pozorované zmeny zapíšeme a vysvetlíme.  

 

Vlastnosti  

Chlór je žltozelený plyn charakteristického zápachu s hustotou vyššou ako vzduch. 

Nakoľko je chlór nepolárna molekula, dobre sa rozpúšťa v nepolárnych rozpúšťadlách. Je 

veľmi toxický, silne dráždi dýchacie cesty a je veľmi reaktívny. Chlór reaguje s väčšinou 

prvkov už pri izbovej teplote, používa sa ako oxidačné činidlo a v organickej chémii sa 

využíva ako chloračné činidlo. Vyznačuje sa dobrými bieliacimi a dezinfekčnými účinkami.  
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7.4 Príprava medi  

 

 Za laboratórnych podmienok sa meď najčastejšie pripravuje redukciou oxidu 

meďnatého vodíkom alebo cementáciou.   

 

7.4.1 Príprava medi redukciou oxidu meďnatého vodíkom 
 

Kovy sa najčastejšie pripravujú redukciou ich oxidov. Ako redukovadlá sa používajú 

niektoré neušľachtilé kovy napr. hliník, horčík a vápnik, ale aj niektoré nekovy, napr. kremík, 

bór, a uhlík. Proces redukcie možno zjednodušene popísať tak, že redukovadlo (kov alebo 

nekov) odoberá oxidu kyslík. Odštiepenie kyslíka z kovu je endotermický proces, naviazanie 

kyslíka na redukovadlo je exotermický proces. Možno teda predpokladať, že redukcia oxidu 

bude prebiehať tým ľahšie, čím menšia je energia väzby kov-O a väčšia energia väzby 

redukovadlo-O.  

Okrem toho možno kovy pripraviť aj redukciou vodíkom. Hoci je vodík slabším 

redukovadlom ako kovy a nekovy, je jeho použitie veľmi výhodné, pretože redukciou vzniká 

ako jeden z produktov vodná para, ktorá sa ľahko odstraňuje z reakčného priestoru. Tým sa 

napomáha reakcii v smere vzniku redukovaného kovu a redukcia oxidov prebieha 

s dostatočnou rýchlosťou pri teplote 350 až 500 ºC. Fyzikálne a chemické vlastnosti 

získaného kovu závisia od teploty, pri ktorej sa redukoval oxid.  

Na prípravu medi by sa mal použiť čerstvo pripravený oxid meďnatý. Možno ho 

získať termickým rozkladom hexahydrátu dusičnanu meďnatého 

 

2 Cu(NO3)2·6H2O(s) 
T

 2 CuO(s) + 4 NO2(g) + 12 H2O(g) + O2(g) 

 

alebo dihydroxid-uhličitanu meďnatého 

 

Cu2CO3(OH)2(s)  
T

 2 CuO(s) + CO2(g) + H2O(g). 

 

Získaný oxid meďnatý možno už pri pomerne miernom zohrievaní ( 250 ºC) redukovať 

vodíkom na meď,  

CuO(s) + H2(g) 
T

 Cu(s) + H2O(g) 
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pričom príprava potrebného množstva vodíka sa realizuje vo vyvíjači vodíka (Obr. 31) 

 

Zn(s) + 2HCl(aq) → H2(g) + ZnCl2(aq) 

 

Chemikálie 

Zinok, Zn, granulovaný alebo stružliny, CuO (alebo horčík, Mg, prípadne hliník, Al), 

Kyselina chlorovodíková, HCl, koncentrovaný vodný roztok, w(HCl) = 0,36, zriedený 

v objemovom pomere 1:1, alebo kyselina sírová, H2SO4, koncentrovaný vodný roztok, 

w(H2SO4) = 0,96, zriedený v objemovom pomere 1:2. 

 

Postup práce 

Pred začiatkom práce je nevyhnutné sa oboznámiť s nasledovným upozornením: 

Upozornenie!!! 

Príprava plynných látok kladie na experimentátora určité špecifické nároky. V každom 

prípade treba zostaviť jednoduchú alebo zložitejšiu aparatúru, ktorá musí spĺňať isté kritériá 

týkajúce sa jej tesnosti a funkčnosti. Pri zostavovaní aparatúry treba použiť neporušené 

sklenené nádoby, vhodné zátky s primerane veľkými otvormi a neporušené gumené alebo 

plastické hadice s vhodným priemerom. Zábrusové časti aparatúry (zátky, spoje, kohúty) 

musia byť správne namastené vhodným tukom alebo olejom, aby neprepúšťali kvapalné alebo 

plynné látky.  

Pri práci s vodíkom hrozí nebezpečenstvo, že sa vytvorí tzv. výbušná zmes, čo je 

plynná zmes s pomerne širokým rozmedzím objemových pomerov vodíka a kyslíka. Vznik 

takejto zmesi v aparatúre a súčasne jej neopatrné zohrievanie, prípadne zaobchádzanie 

s otvoreným ohňom v blízkosti aparatúry môže privodiť nebezpečný výbuch a jeho 

dôsledkom môže byť ťažký úraz. Preto pri práci s vodíkom vždy používame ochranný štít. 

Podľa postupu, ktorý je popísaný v kapitole 7.1 sa vopred presvedčíme, či v aparatúre nie je 

prítomný vzduch. 

Na prípravu 2 gramov medi je najprv potrebné pripraviť vodík a to tak, že do frakčnej 

banky nasypeme požadované množstvo zinku (Keďže vodík je potrebný na vytesnenie 

vzduchu z aparatúry, ďalej na reakciu, pri ktorej sa však využíva s malou účinnosťou a navyše 

na vytvorenie ochrannej atmosféry počas chladnutia rúrky, aby čerstvo pripravená meď na 

povrchu neoxidovala, treba pripraviť približne desaťnásobok množstva vodíka, vypočítaného 

stechiometrickým výpočtom na základe chemickej rovnice). Následne frakčnú banku 

uzavrieme gumenou zátkou s jedným otvorom, ktorým prechádza stopka oddeľovacieho 
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lievika. Frakčnú banku upevníme na stojane pomocou vhodného lapáka (Obr. 29). Potom do 

lievika nalejeme vyžadované množstvo zriedenej kyseliny. Ďalej frakčnú banku napojíme 

podľa schémy (Obr. 32) postupne na premývačky. Ak vodík použijeme ako reaktant pri 

laboratórnej príprave niektorých ďalších látok, treba uvoľnený vodík čistiť. Najčastejšie to 

robíme tak, že ho necháme prejsť (prebublať) cez premývačku naplnenú vodou (Obr. 32). 

Tým sa dosiahne, že vo vode sa zachytia nečistoty, ktoré môžu obsahovať plyn vtedy, ak sa 

použije kov v práškovom stave a reakcia prebieha veľmi búrlivo. Pri búrlivej reakcii môže 

plyn so sebou unášať aj drobné kvapalné čiastočky roztoku kyseliny (aerosol), prípadne 

obsahovať plynné prímesi, ak je použitá kyselina ľahko prchavá (napr. kyselina 

chlorovodíková). V niektorých prípadoch treba vodík sušiť, a preto ho necháme prebublať cez 

koncentrovaný vodný roztok kyseliny sírovej (Obr. 33). 

 

 

 

 

Obr. 33 Schéma zapojenia premývačiek a celá zostrojená aparatúra. 

 

Poslednú premývačku napojíme na uzavretú rúrku z ťažkotaviteľného skla, do ktorej 

vložíme porcelánovú lodičku s oxidom meďnatým. Keďže pri redukcii vzniká vodná para, 

ktorá môže skondenzovať na chladnejšom konci rúrky, pri stavaní aparatúry musíme rúrku 

mierne nakloniť tak, aby skondenzovaná voda nemohla stiecť na zohrievanú časť rúrky 

a spôsobiť tak jej prípadné prasknutie. Porcelánová lodička sa však v rúrke nesmie samovoľne 

posúvať.  

H2O H2SO4 
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Po dôkladnej príprave aparatúry, začneme z oddeľovacieho lievika pridávať ku kovu 

v banke kyselinu tak, aby sa dosiahol rovnomerný prúd vodíka. Aparatúru môžeme začať 

zohrievať až potom, keď sme sa presvedčili, že sme vodíkom vytesnili všetok vzduch 

z aparatúry (o tesnosti aparatúry sa presvedčíme pomocou postupu, ktorý je uvedený 

v kapitole 7.1 v postupe práce). Malým plameňom zohrejeme najprv celú rúrku, až potom 

začneme intenzívne zohrievať rúrku na mieste, kde sa nachádza porcelánová lodička. 

Kahanom pritom veľmi pomaly prechádzame od začiatku lodičky po jej koniec a opäť sa 

pomaly vrátime na začiatok. Po redukcii necháme produkt vychladnúť v prúde vodíka. Potom 

produkt, ktorý býva niekedy spečený, vylúpneme z lodičky, odvážime na hodinovom sklíčku 

a vypočítame výťažnosť. Nakoniec pripravený kov rozotrieme na jemný prášok a odložíme do 

uzavretej skúmavky. 

Podobným spôsobom možno pripraviť aj kobalt a nikel. Rozdiel pri ich príprave je 

v tom, že pri rozklade dusičnanov (prípadne hydroxiduhličitanov) týchto kovov sa nezískajú 

potrebné oxidy, ale len zmes rôznych oxidov kobaltu alebo niklu. Čistý oxid kobaltnatý 

(nikelnatý) možno získať, ak sa zmes príslušných oxidov rozotrie a následne sa žíha pri 

vyšších teplotách (950 – 1100 ºC). Kobalt a nikel možno pripraviť aj bez známeho zloženia 

zmesi oxidov redukciou vodíkom, ak sa použije dostatočný nadbytok vodíka. 

 

7.4.2   Príprava medi cementáciou 
 

Redoxné vlastnosti kovových prvkov možno orientačne posúdiť podľa hodnôt 

štandardných elektródových potenciálov. Na základe týchto hodnôt sa kovové prvky zoradili 

do tzv. radu napätia kovov (Becketov rad) a roztriedili na ušľachtilé (Eº > 0) a neušľachtilé 

(Eº < 0). Hodnoty štandardných elektródových potenciálov dávajú len približný obraz 

o správaní sa látok v roztoku, pretože sa vzťahujú na štandardný stav, ktorý nezahŕňa všetky 

podmienky, pri ktorých redoxné reakcie prebiehajú (pH roztoku, tvorba komplexov a pod.) 

Vo všeobecnosti však platí, že kovový prvok s nižšou hodnotou štandardného elektródového 

potenciálu pôsobí redukčne na hydratované katiónu kovového prvku s vyššou hodnotou 

elektródového potenciálu. Tento poznatok sa využíva pri príprave niektorých kovových 

prvkov a nachádza svoje uplatnenie najmä pri príprave kovov v chemických laboratóriách. 

Spomínaná metóda prípravy sa nazýva cementácia. Takto možno pripraviť aj kovovú meď 

(Eo(Cu2+/Cu) = 0,337 V), ktorá sa vylúči z jej vodných roztokov, ak sa do nich pridá menej 

ušľachtilý kov, najčastejšie zinok alebo železo (Eo(Zn2+/Zn) = -0.763V, Eo(Fe2+/Fe) = - 

0,440V). Tento proces možno zapísať reakciou: 
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CuSO4(aq) + Zn(s)  ZnSO4(aq) + Cu(s) 

alebo 

CuSO4(aq) + Fe(s)  FeSO4(aq) + Cu(s) 

 

Chemikálie 

Zinok, Zn, práškový 

Železo, Fe, klince 

Pentahydrát síranu meďnatého, CuSO4·5H2O, kryštalická látka, 

Kyselina sírová, H2SO4, koncentrovaný vodný roztok, w(H2SO4) = 0,96 

 

Pracovný postup s použitím Zn 

Z vypočítaného množstva pentahydrátu síranu meďnatého pripravíme 

v Erlenmeyerovej banke roztok síranu meďnatého so zložením w(CuSO4) = 0,1. Do roztoku 

pridáme toľko koncentrovanej kyseliny sírovej, aby hmotnostný zlomok kyseliny vo 

výslednom roztoku bol w(H2SO4) = 0,03. Zabránime tým hydrolýze hydratovaných 

meďnatých katiónov. Kyselina odstraňuje aj tenkú vrstvu oxidu zinočnatého, ktorá sa mohla 

vytvoriť na povrchu zinku. Po každom prídavku roztok pomiešame. Okrem vylučovania 

červenej medi pozorujeme aj vývoj vodíka, ktorý vzniká ako vedľajší produkt reakciou zinku 

s kyselinou sírovou. Musíme na to pamätať pri navažovaní zinku a použiť pri reakcii jeho 5% 

nadbytok. V priebehu reakcie sa modrý roztok postupne odfarbuje a jeho úplné odfarbenie 

signalizuje koniec reakcie. Na konci prípravy medi môžu nastať dva prípady: 

 

1. roztok sa celkom neodfarbí, čo značí, že sme dobre neodhadli nadbytok zinku, a preto 

musíme ešte trochu zinku pridať a reakciu dokončiť,  

2. meď je znečistená nezreagovaným zinkom, ktorý musíme odstrániť niekoľkonásobnou 

dekantáciou roztokom kyseliny sírovej so zložením w(H2SO4) = 0,05. 

 

Získanú meď dekantujeme vodou, aby sme ju zbavili zvyškov kyseliny sírovej, ale aj 

síranu zinočnatého. Takto pripravená meď má červené sfarbenie a je veľmi reaktívna, takže 

na vzduchu sa pokrýva tenkou vrstvou oxidu meďnatého a tmavne. Ak ju chceme použiť na 

ďalší pokus, uchovávame ju v roztoku kyseliny sírovej so zložením w(H2SO4) = 0,05. 

V prípade, že meď chceme izolovať, musíme roztok odsať na fritovom lieviku a meď 

postupne premyť vodou, potom zmesou vody a acetónu, vzápätí čistým acetónom, potom 
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zmesou acetónu s éterom a nakoniec čistým éterom. Pri premývaní dbáme na to, aby sa meď 

nedostala do styku so vzduchom. Nakoniec meď vysušíme krátko na vzduchu na hodinovom 

skle (éter sa rýchlo vyparí) a zatavíme do ampulky. 

 

Pracovný postup s použitím Fe 

 10 g modrej skalice rozpustíme v 75 cm3 vody vo vysokej kadičke o objeme 100 cm3. 

Prípadné nečistoty odfiltrujeme. Roztok zahrejeme a do teplého roztoku pridáme práškové 

železo, ktoré možno nahradiť 5 železnými klincami (dĺžka 6-8 cm). Na povrchu klincov sa 

začne vylučovať meď, ktorú zoškrabeme pomocou tyčinky. Zoškrabanie je dôležité preto, 

lebo reakcia prebieha iba na mieste styku roztoku s povrchom klinca (heterogénna reakcia) a 

zoškrabanie uvoľňuje povrch pre ďalší priebeh reakcie. Ukončenie reakcie nám indikuje 

zmena farby roztoku z modrej na svetlozelenú.  

Po skončení reakcie klince vyberieme a roztok prefiltrujeme. Meď necháme v kadičke, 

aby sme ju prečistili. Najprv ju premyjeme vodou, aby sme odstránili zbytky roztoku a potom 

ju dvakrát krátko povaríme s 5% roztokom H2SO4. Takto odstránime stopy železa podľa 

reakcie: 

 

Fe(s) + H2SO4(aq)  FeSO4(aq) + H2(g) 

 

O dokonalom odstránení stôp železa sa môžeme presvedčiť reakciou s KSCN. Niekoľko mg 

pripravenej medi dáme do skúmavky, v digestóriu pridáme 2 cm3 zriedenej kyseliny dusičnej 

(1:1), čím meď rozpustíme (pozri ďalej). Do roztoku pridáme 3 kvapky roztoku KSCN. Ak sú 

v roztoku ešte prítomné stopy železa, roztok sa sfarbí v dôsledku tvorby krvavočerveného 

komplexu. Ak sa roztok nesfarbí, meď je čistá. Nakoniec meď premyjeme vodou a 

alkoholom. Uchováme ju pod etanolom, aby sme zabránili jej oxidácii na vzduchu.  

Z filtrátu získame zelenú skalicu FeSO4·7H2O (viď Obr. 34). Roztok najprv zahustíme 

ku kryštalizácii. V prípade, ak sa roztok zakalí, pridáme niekoľko kvapiek koncentrovanej 

kyseliny sírovej, aby sme potlačili hydrolýzu: 

 

[Fe(H2O)6]
2+(aq) + H2O(l)  [Fe(H2O)5(OH)]+(aq) + H3O

+(aq) 

 

a potom roztok ochladíme na ľade. Svetlozelený kryštalický prášok zelenej skalice odsajeme, 

vysušíme medzi filtračnými papiermi, odvážime a vypočítame výťažnosť. 

 



    76 

 

Obr. 34 FeSO4·7H2O získaný kryštalizáciou a) v matečnom roztoku a b) odfiltrovaný produkt. 

 

Meď má kladnú hodnotu štandardného elektródového potenciálu, čoho dôsledkom je, 

že s minerálnymi kyselinami nereaguje. Reaguje iba s takými kyselinami, ktoré majú 

oxidačné účinky, ako sú kyselina dusičná alebo koncentrovaná kyselina sírová za tepla. O 

priebehu týchto reakcií sa presvedčíme pomocou skúmavkových reakcií. Do šiestich 

skúmaviek dáme trochu práškovej medi a postupne 2 cm3 nasledovných kyselín: HCl (konc.), 

HCl (zried.), H2SO4 (konc.), H2SO4 (zried.), HNO3 (konc.), HNO3 (zried.). Pozorujeme, že 

meď sa rozpúšťa v skúmavkách č. 3 po zahriatí a č. 5 a 6 za studena. Reakcie môžeme napísať 

nasledovne: 

Cu(s) + H2SO4(aq) konc. 
T

 CuO(s) + SO2(g) + H2O(l) 

Cu(s) + 4HNO3(aq) konc.   Cu(NO3)2(aq) + 2NO2(g) + 2H2O(l) 

3Cu(s) + 8HNO3(aq)  3Cu(NO3)2 (aq) + 2NO(g) + 4H2O(l) 

 

Reakcie robíme  v digestóriu, lebo sa pri nich uvoľňujú jedovaté plyny. 

 

Vlastnosti a použitie 

Meď je hnedočervený kov, dobrý vodič tepla a elektrického prúdu. Je to ťažný a kujný 

kov. Často je zložkou rôznych zliatin, z ktorých sú najznámejšie bronz (Cu + Sn) a mosadz 

(Cu + Zn). 

Na vzduchu sa meď pokrýva hnedočierným oxidom meďnatým. Reakcia prebieha 

rýchlo najmä pri vyššej teplote. Vzdušná vlhkosť a vo vzduchu prítomný oxid uhličitý pri 

dlhšom pôsobení spôsobujú, že sa meď pokrýva zeleným povlakom dihydroxid-uhličitanu 

meďnatého Cu2CO3(OH)2 (malachit).  

 Meď sa na technické účely využíva ako čistý kov (asi 55 % produkcie), aj ako zliatina 

s rôznymi prvkami. Napr. mosadz s obsahom medi 70 % sa používa na výrobu hudobných 

nástrojov, mosadz obsahujúca aj nikel na výrobu príborov a iných dekoračných predmetov. 
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Až 75 % medených výrobkov sa použije v elektrotechnike, ďalej nasleduje strojárstvo, 

potravinárstvo a ďalší chemický priemysel. 

 

7.5 Príprava železa 
 

Železo je štvrtý najrozšírenejší prvok vyskytujúci sa v zemskej kôre, kde sa 

nenachádza v rýdzom stave, ale je viazané vo forme rôznych minerálov, ako napríklad siderit 

(FeCO3), hematit (Fe2O3), magnetit (Fe3O4), pyrit (FeS2), chalkopyrit (CuFeS2) a mnohé iné. 

Priemyselne sa železo vyrába zo zmesi uvedených minerálov, kosku (C) a troskotvornej 

prísady (CaCO3) vo vysokej peci, pri teplote 200-2000°C. Pri vysokých teplotách nastáva 

termický rozklad minerálov na oxidy železa, ktoré sú redukované oxidom uhoľnatým na 

elementárne železo. Rekcie prebiehajúce vo vysokej peci možno zapísať nasledovne: 

 

3 Fe2O3(s, l) + CO(g)  2 Fe3O4(s, l) + CO2(g) 

Fe3O4(s, l) + CO(g)  3 FeO(s, l) + CO2(g) 

FeO(s, l) + CO(g)  Fe(s, l) + CO2(g). 

 

ďalšie spôsoby prípravy železa sú redukcia oxidov, alebo hydroxidov železa pomocou 

divodíka, respektíve aluminotermicky (viď zápis chemickej reakcie nižšie).  

 

Fe2O3(s) + 2 Al(s) → 2 Fe(s) + Al2O3(s) 

 

Na dnešnom cvičení pripravíme pyroforické železo termickým rozkladom dihydrátu 

šťaveľanu železnatého bez prístupu vzduchu, pričom Fe(COO)2·2H2O pripravíme zrážacou 

reakciou roztoku síranu železnatého a kyseliny šťaveľovej. Vzniknuté železo má veľký merný 

povrch, ktorý zapríčiňuje jeho vysokú reaktivitu so vzdušným dikyslíkom. Počas termického 

rozkladu dihydrátu šťaveľanu železnatého budeme pozorovať proces dehydratácie, ktorý sa 

prejaví farebnou zmenou. Pri vyššej teplote dochádza k termolýze organickej časti molekuly, 

pričom bude vznikať oxid uhličitý, ktorý je ťažší ako vzduch a vytvorí tak ochrannú 

atmosféru. Pri styku takto pripraveného železa so vzdušným dikyslíkom dochádza k prudkej 

exotermickej reakcii, ktorá sa prejaví tvorbou iskier. Reakcie opísané vyššie možno zapísať 

nasledujúcimi chemickými rovnicami: 

 

FeSO4(aq) + (COOH)2(aq) → Fe(COO)2·2H2O(s) + H2SO4(aq) 
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Fe(COO)2·2H2O(s) → Fe(s) + CO2(g) + 2 H2O(g) 

4 Fe(s) + 3 O2(g) → 2 Fe2O3(s) 

 

Chemikálie 

Heptahydrát síranu železnatého (FeSO4·7H2O) 

Dihydrát kyseliny šťaveľovej ((COOH)2·2H2O) 

 

Postup práce 

 K intenzívne miešaním 100 g 5% vodného roztoku síranu železnatého okysleného 

niekoľkými kvapkami koncentrovanej kyseliny sírovej, budeme pridávať dvojnásobok 

stechiometrického množstva 5% vodného roztoku kyseliny šťaveľovej, pričom pozorujeme 

tvorbu žltej zrazeniny dihydrátu šťaveľanu železnatého. Suspenziu následne zahrejeme do 

varu a necháme ochladiť na laboratórnu teplotu, pričom zrazeninu budeme aspoň dvakrát 

dekantovať horúcou vodou. Po odstránení rozpustných nečistôt produkt odfiltrujeme za 

zníženého tlaku na Büchnerovom lieviku. Dihydrát šťaveľanu železnatého premyjeme vodou, 

etanolom, malým množstvom éteru a vysušíme v prúde vzduchu. 

 Malé množstvo suchého pripraveného produktu dihydrátu šťaveľanu železnatého 

prenesieme do kónickej skúmavky, ktorú začneme žíhať vo vodorovnej polohe. Nakoľko 

počas termického rozkladu vzniká oxid uhličitý, ktorý je ťažší ako vzduch, vytvára tak inertnú 

atmosféru. Počas zahrievania zlúčeniny nastáva jej dehydratácia, ktorú môžeme pozorovať 

ako farebnú zmenu z pôvodnej žltej farby na čiernu, pričom na stenách skúmavky pozorujeme 

kondenzáciu vodnej pary. Keď sa prestane uvoľňovať kryštálovo viazaná voda, ústie 

skúmavky uzavrieme vatou. Následne pokračujeme v zahrievaní skúmavky až do vzniku 

práškového železa. Na záver experimentu vatu zo skúmavky odstránime a obsah skúmavky 

rýchlo vysypeme, pričom môžeme pozorovať okamžitú tvorbu iskier v dôsledku exotermickej 

reakcii železa so vzdušným dikylíkom.     

    

Vlastnosti  

 Železo je kovový feromagnetický prvok kryštalizujúci v kubickej priestorovo 

centrovanej základnej bunke. Po chemickej stránke je elementárne železo pomerne nestále 

a reaktívne s malou odolnosťou proti korózii, kedy sa na jeho povrchu tvoria oxidy železa. 

Reaguje so všetkými zriedenými, ako aj koncentrovanými kyselinami. Tvorí množstvo solí, 

ktoré je možné pripraviť laboratórne, alebo sa nachádzajú v prírode vo forme minerálov. 

Využitie železa sa datuje už od 700 rokov p.n.l., počas doby železnej, kedy sa zo železa  
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vyrábali rôzne produkty. V súčasnosti je železo hlavnou zložkou ocelí, ktoré predstavujú 

základný materiál pri príprave rôznych produktov od dennej potreby až po priemysel. Železo 

je taktiež biogénny prvok nachádzajúci sa v ľudskom organizme vo forme rôznych 

metaloenzýmov. Je súčasťou hemoglobínov a myoglobínov, ktoré sa zúčastňujú v procese 

dýchania, cytochrómov zúčastňujúcich sa oxidačno-redukčných reakcií v organizme, alebo 

transferínov slúžiacich ako zásobárne železa.       
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8. Príprava oxidov a nitridov   
 

8.1 Príprava nitridu horečnatého 
 

Na prípravu nitridov (binárnych zlúčenín dusíka s iným prvkom s nižšou hodnotou 

elektronegativity) sa používajú dve hlavné metódy, a to reakcia prvku s dusíkom alebo 

amoniakom, často pri vysokých teplotách, alebo termickým rozkladom amidov kovov. Môžu 

sa však pripraviť aj redukciou oxidu alebo halogenidu v prítomnosti dusíka. 

 

Chemikálie 

Horčík, Mg, práškový 

Destilovaná voda 

 

Postup práce 

Nitrid horečnatý pripravíme priamou reakciou s dusíkom zo vzduchu. Najprv si 

pripravíme potrebnú aparatúru (Obr. 35). Na trojnožku (železný kruh) položíme keramickú 

sieťku s otvorom uprostred. Okolo otvoru nasypeme približne 2 g práškového Mg. Pri sypaní 

pod otvor umiestnime kúsok papiera, aby nedošlo k znečisteniu kahana poprípade pracovného 

stola. Zachytený horčík potom opatrne prisypeme na keramickú sieťku. Takto pripravený Mg 

zakryjeme kadičkou o objeme asi 600 cm3 obrátenou hore dnom a zdola začneme Mg 

ohrievať kahanom.  

 

Obr. 35 Príprava nitridu horečnatého reakciou s dusíkom zo vzduchu 

 

Po chvíli pozorujeme záblesk, za ktorým nasleduje tlenie, pričom reakčná zmes bude mať 

červenú farbu. Počas záblesku časť horčíka zreagovala s kyslíkom zo vzduchu podľa reakcie: 
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2 Mg(s) + O2(g) 
T

 2 MgO(s) 

 

Vzniknutý MgO je biely. Počas tlenia reagoval horčík s dusíkom podľa reakcie: 

 

3 Mg(s) + N2(g) 
T

  Mg3N2(s) 

 

Vzniknutý sivý nitrid je nestály voči hydrolýze, v styku s vodou uvoľňuje amoniak. 

Využijeme to na jeho dôkaz. Produkt dáme do malého porcelánového téglika, ktorý 

zakryjeme hodinovým sklíčkom. Na jeho vnútornej strane je prilepený navlhčený univerzálny 

pH papierik. Potom pomocou striekačky kvapneme do téglika niekoľko kvapiek vody, aby bol 

produkt vlhký a rýchlo prikryjeme téglik pripraveným hodinovým sklíčkom. Pozorujeme 

zmenu farby pH papierika, ktorá je spôsobená reakciou: 

 

Mg3N2(s) + 6 H2O(l)  3 Mg(OH)2(aq) + 2 NH3(g) 

 

Uvoľnený amoniak sfarbí pH papierik do modra. 

 

8.2 Príprava hydratovaného oxidu železitého 
 

Železnaté soli ľahko podliehajú oxidácii. Ak sa na síran železnatý pôsobí kyselinou 

dusičnou, vzniká síran železitý podľa reakcie: 

 

6 FeSO4(aq) + 3 H2SO4(aq) + 2 HNO3(aq)  3 Fe2(SO4)3(aq) + 2 NO(g) + 4 H2O(l) 

 

Železité soli sú stále len v kyslom prostredí, pretože ľahko podliehajú hydrolýze. 

Hydrolýzu do prvého stupňa môžeme vyjadriť rovnicou: 

 

[Fe(H2O)6]
3+(aq)+ H2O(l)    [Fe(H2O)5(OH)]2+(aq) + H3O

+(aq) 

 

Ak sa na vodné roztoky železitých solí pôsobí zásadami, ktoré viažu katióny H3O
+, 

napríklad vodným roztokom amoniaku, stupeň hydrolýzy sa zvýši a z roztokov sa vyzráža 

hydratovaný oxid železitý podľa rovnice: 
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2 [Fe(H2O)6]
3+(aq) + (x-3) H2O(l)  Fe2O3.xH2O(s) + 6 H3O

+(aq) 

 

Nie je to jednoduchý hydroxid železitý Fe(OH)3, jeho zloženie je možné vyjadriť ako 

Fe2O3.xH2O, resp. je blízke vzorcu FeO(OH). 

 

Chemikálie 

Kyselina sírová, H2SO4, w(H2SO4) = 0,96 

Heptahydrát síranu železnatého, FeSO4·7H2O 

Kyselina dusičná, HNO3, w(HNO3) = 0,65 

Hexakyanoželezitan draselný, K3[Fe(CN)6] 

 

Postup práce 

V destilovanej vode o objeme 50 cm3 okyslenej vypočítaným množstvom kyseliny 

sírovej rozpustíme 5 g heptahydrátu síranu železnatého. Roztok v digestore privedieme do 

varu a po odstavení pridávame za miešania a po kvapkách koncentrovanú kyselinu dusičnú. 

Na oxidáciu je potrebné obvykle pridať niekoľkonásobok vypočítaného stechiometrického 

množstva. Po pridaní prvých kvapiek pozorujeme stmavnutie roztoku spôsobené vznikom 

katiónu [Fe(H2O)5(NO)]2+, ktorý po pridaní ďalšieho množstva HNO3 zmení farbu na 

tmavožltú za búrlivého vývoja oxidov dusíka. O ukončení oxidácie sa môžeme presvedčiť 

dôkazovou reakciou s roztokom hexakyanoželezitanu draselného. Ak bola oxidácia úplná, 

nevzniká modrá zrazenina Berlínskej modrej; v opačnom prípade pridáme ešte HNO3 a krátko 

povaríme. Po skončení oxidácie roztok zriedime vodou na objem 200 cm3 a v digestore 

zrážame s koncentrovaným amoniakom dovtedy, kým ešte vzniká zrazenina. Roztok má byť 

zásaditý. Vylúčenú objemnú zrazeninu viacnásobne dekantujeme až do negatívnej reakcie na 

síranové anióny. Zrazeninu nakoniec odsajeme na Büchnerovom lieviku, prenesieme na 

hodinové sklíčko, filtračný papier stiahneme a sušíme pri 105 oC. Vysušený produkt zvážime 

ako FeO(OH) a vypočítame výťažnosť. Na záver cvičenia vyskúšame rozpustnosť produktu 

v HCl (1:1) a koncentrovanom roztoku KOH. 

 

Vlastnosti a použitie  

Oxid železitý (Fe2O3) je amfotérny oxid železa hnedočervenej farby, v prírode sa 

vyskytuje ako minerál hematit (romboédrická sústava - najdôležitejšia ruda železa), prípadne 

maghemit (kocková sústava).  
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Oxid železitý sa používa ako magnetická vrstva v záznamových médiách (magnetické 

pásky, diskety, v kozmetike ako červený pigment a v laboratóriu ako surovina (v zmesi s 

hliníkom) na prípravu čistého železa, prípadne ako prísada do termitu (pyrotechnická zmes, 

horiaca vysokou teplotou).  

8.3 Príprava hydratovaného oxidu hlinitého 
 

Rozdielne správanie železitých a hlinitých iónov v zásaditom prostredí môžeme 

využiť na ich oddelenie. Z roztoku obsahujúceho železité a hlinité zlúčeniny možno pridaním 

nadbytku roztoku NaOH takmer kvantitatívne oddeliť železité zlúčeniny vo forme gélového 

hydratovaného oxidu železitého. Za týchto podmienok sa vyzrážaný hydratovaný oxid hlinitý 

rozpustí za tvorby hydroxohlinitanov podľa rovnice: 

 

Al2O3·xH2O + 2 OH-  2 [Al(OH)4]
- + (x-3)H2O 

 

Po odfiltrovaní hydratovaného oxidu železitého možno z filtrátu spätným zrážaním pomocou 

látky viažucej hydroxidové anióny pripraviť hydratovaný oxid hlinitý, čím sa smer 

horeuvedenej reakcie obráti. Oddelenie hydratovaného oxidu hlinitého z homogénneho 

roztoku obsahujúceho železité a hlinité zlúčeniny možno popísať nasledovnými reakciami: 

 

Fe2(SO4)3(aq) + 6NaOH(aq)  2Fe(OH)3(s) + 3Na2SO4(aq) 

Al2(SO4)3(aq) + 6NaOH(aq)  2Al(OH)3(s) + 3Na2SO4(aq) 

Al(OH)3(s) + NaOH(aq)  Na[Al(OH)4](aq) 

2Na[Al(OH)4](aq) + (NH4)2SO4(aq)  2Al(OH)3(aq) + 2NH3(g) + Na2SO4(aq) + 2H2O(l) 

 

Chemikálie 

Zásobný roztok Fe3+ a Al3+ iónov, w(Al2(SO4)3) = 0,05; w(Fe2(SO4)3) = 0,005 

Hydroxid sodný, NaOH 

Síran amónny, (NH4)2SO4 

 

Postup práce 

Hydratovaný oxid hlinitý izolujeme z vopred pripraveného roztoku, ktorý sa nachádza 

v digestóriu. Tento roztok obsahuje síran hlinitý a síran železitý a je mierne okyslený. 

Z roztoku odoberieme asi 100 g a vo vyššej kadičke zohrejeme takmer do varu. Potom 
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pripravíme horúci 10 % roztok NaOH obsahujúci ekvimolárne množstvo potrebného NaOH 

na vyzrážanie hydratovaných oxidov Al3+ a Fe3+ ako aj na rozpustenie zrazeniny Al(OH)3, 

ktorý za stáleho miešania prilievame do horúceho roztoku obsahujúceho hlinitú a železitú soľ. 

Spočiatku pozorujeme tvorbu objemnej hnedasto sfarbenej zrazeniny, ktorej množstvo sa 

ďalším pridávaním roztoku NaOH zmenšuje. Pri hodnotách pH roztoku okolo 12-13 sa 

prechodne utvorená zrazenina Al2O3·xH2O úplne rozpustí a v roztoku pozorujeme len 

klkovitú tmavohnedú zrazeninu hydratovaného oxidu železitého. Zmes krátko zohrejeme 

takmer do varu, premiešame ju a necháme ochladiť. Ešte mierne teplý roztok prefiltrujeme 

cez skladaný filter. Odfiltrovaný hydratovaný oxid železitý ďalej nespracovávame. 

Z číreho filtrátu, obsahujúceho len rozpustné hydroxohlinitany, možno získať 

hydratovaný oxid hlinitý pomalým pridávaním roztoku síranu amónneho za varu. 

Odfiltrovaný roztok hydroxohlinitanov zohrejeme v kadičke takmer do varu. Potom za stáleho 

miešania po malých dávkach prilievame asi 30 % teplý roztok síranu amónneho až do pH 

roztoku okolo 9. Ak pridávame naraz väčšie množstvo roztoku síranu amónneho, biela 

zrazenina je veľmi jemná, zle filtrovateľná a pomaly sa suší. Reakčnú zmes potom ešte krátko 

povaríme za občasného premiešania, aby sa z nej vypudil amoniak. Vyzrážaný biely produkt 

za tepla odfiltrujeme na Büchnerovom lieviku, premyjeme horúcou destilovanou vodou, 

vysušíme pri 120 oC v elektrickej sušiarni a vypočítame výťažnosť. Suchá zrazenina sa svojím 

zložením blíži k zloženiu hydroxidu hlinitého. 

Prítomnosť hliníka v produkte dokážeme pomocou skúmavkovej reakcie s alizarínom 

(C14H18O4, 1,2-dihydroxy-9,10-anthrachinón). V skúmavke k malému množstvu zrazeniny 

Al2O3·xH2O pridáme zriedenú HCl (1:1) a niekoľko kvapiek alizarínu. Následne pomaly 

pridávame roztok koncentrovaného amoniaku na zneutralizovanie. V skúmavke pozorujeme 

tvorbu červeného prstenca (hlinitý lak). 

 

Vlastnosti a použitie 

Oxid hlinitý je amfotérny oxid hliníka s chemickým vzorcom Al2O3. V prírode sa 

vyskytuje ako minerál korund, prípadne jeho drahokamové odrody rubín a zafír. Priemyselne 

sa získava z bauxitu (hornina pozostávajúca zo zmesi minerálov hliníka, železa a ílových 

minerálov) a je hlavnou surovinou používanou pri výrobe hliníka. 
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8.4 Príprava oxidu uhličitého 

 

V laboratóriu sa pripravuje reakciou uhličitanov, predovšetkým uhličitanu vápenatého 

so silnými kyselinami, napr. kyselinou chlorovodíkovou. Reakciu prípravy možno zapísať 

nasledovne: 

CaCO3(s) + 2HCl(aq)  CO2(g) + H2O(l) + CaCl2(aq) 

 

Chemikálie 

Uhličitan vápenatý, CaCO3 

Kyselina chlorovodíková, w(HCl) = 0,36 

Vápenatá voda, nasýtený roztok Ca(OH)2 

Barytová voda, nasýtený roztok Ba(OH)2 

 

Postup práce  

Oxid uhličitý pripravíme heterogénnou reakciou v Kippovom prístroji (pozri kapitola 

7, Obr. 29). Do strednej časti Kippovho prístroja umiestnime niekoľko kúskov vápenca 

(CaCO3) a cez lievik nalejeme kyselinu chlorovodíkovú zriedenú v pomere 1:1. Reakcia 

nastane pri kontakte vápenca s kyselinou. Množstvo vyvíjaného oxidu uhličitého regulujeme 

pomocou kohútika. Pri jeho uzavretí sa zvýši tlak CO2, ktorý vytlačí HCl do hornej časti 

Kippovho prístroja, čím sa reakcia preruší. V prípade použitia komerčne dodaných tlakových 

fliaš, tlak CO2 regulujeme pomocou redukčného ventilu. 

Pripravený CO2 dokážeme reakciou s barytovou a vápenatou vodou (nasýtené roztoky 

Ba(OH)2 a Ca(OH)2). Pozorujeme vznik bielych zrazenín. Pri ďalšom zavádzaní oxidu 

uhličitého pozorujeme čiastočné rozpúšťanie vzniknutej zrazeniny uhličitanu vápenatého 

(vyčírenie). Reakcie môžeme zapísať rovnicami: 

 

Ca(OH)2(aq) + CO2(g)  CaCO3(s) + H2O(l) 

CaCO3(s) + H2O(l) + CO2(g)  Ca(HCO3)2(aq) 

Ba(OH)2(aq) + CO2(g)  BaCO3(s) + H2O(l) 

 

Rozpustnosť uhličitanu vápenatého vo vode nasýtenej s oxidom uhličitým podmieňuje vznik 

krasových javov. 
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Vlastnosti a použitie 

Oxid uhličitý je za normálnych podmienok bezfarebný plyn ťažší ako vzduch, dobre 

rozpustný vo vode. Z celkového množstva oxidu uhličitého asi 0,7 % molekúl reaguje s vodou 

(CO2 + H2O  H2CO3) a preto sa vodný roztok CO2 správa ako slabá dvojsýtna kyselina 

uhličitá. Varom sa dá CO2 z roztoku celkom odstrániť. Oxid uhličitý je najstálejším oxidom 

uhlíka. Používa sa na vytvorenie inertnej atmosféry pri syntézach niektorých látok, na 

zmiernenie zásaditosti vodných roztokov hydroxidov alkalických kovov, ale aj ako zrážadlo 

pri príprave málo rozpustných uhličitanov. Využíva sa aj ako chemická surovina pri výrobe 

metanolu, polykarbonátov, polyuretánov, karbamátov a iných organických zlúčenín. Využíva 

sa ako súčasť perlivých nápojov, náplň snehových hasiacich prístrojov a chladiace médium 

(suchý ľad). 

 

8.5 Stanovenie obsahu vody v hydratovanom oxide hlinitom jeho žíhaním 
 

Sušenie znamená odstraňovanie určitého množstva vody alebo inej kvapaliny z látky. 

Voda prípadne iná kvapalina môže byť v látke rôzne viazaná. Na povrchu látok je voda 

pútaná adsorpčnými alebo kapilárnymi silami. Pri sušení sa však často odstraňuje aj chemicky 

viazaná voda. Vo všeobecnosti sušenie prebieha vtedy, keď sa v okolí sušenej látky znižuje 

rôznym spôsobom parciálny tlak vodných pár natoľko, aby bol nižší ako tlak vodných pár 

sušenej látky. Postup a spôsob sušenia volíme podľa chemického charakteru a skupenského 

stavu látky. Z fyzikálnych spôsobov sušenia sa v laboratóriu používajú sušenie prúdom 

vzduchu, sušenie v sušiarňach, sušenie plynov vymrazovaním. Pri chemických spôsoboch 

sušenia sa ako sušidlá používajú látky, ktoré vodu rozkladajú (napr. sodík, draslík, acetylid 

vápenatý) alebo sa voda na ne viaže (napr. silikagél, molekulové sitá, aktívny oxid hlinitý, 

chloristan horečnatý, koncentrovaná kyselina sírová, chlorid vápenatý).  

Prúdom vzduchu alebo iného plynu sa sušia tuhé látky. Tento spôsob sa používa napr. 

pri sušení kryštálov priamo na Büchnerovom lieviku. Bezvodé kryštalické látky sušíme v 

elektrických sušiarňach pri teplote okolo 105 °C. Sú to tepelne izolované skrinky s 

automatickou reguláciou teploty až do hodnoty 250 °C. Doba sušenia je rôzna. Zrazeniny 

vždy sušíme do konštantnej hmotnosti, to znamená tak dlho, až sa hmotnosť zrazeniny pri 

opakovanom vážení nemení.  

Na vysušovanie menších množstiev látok pri vyššej teplote používame infračervenú 

lampu alebo vzdušný kúpeľ. Tuhé látky môžeme sušiť aj v exsikátoroch (Obr. 7a). Sú to 

sklenné hrubostenné nádoby so zabrúseným, dobre priliehavým vekom, naplnené 
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hygroskopickou látkou. V ich hornej časti na porcelánovej vložke uschovávame sušené látky, 

v spodnej časti sa nachádza sušiaca látka. Exsikátor používame aj na ochladenie vyžíhaných, 

ešte horúcich téglikov alebo misiek pred ich vážením. 

Exsikátor vždy prenášame tak, že ho uchopíme obidvomi rukami tak, že palcami pridržujeme 

veko exsikátora. Vyžíhané tégliky nevkladáme ihneď do exsikátora, ale ich držíme 

v kliešťoch, kým neprestanú vyžarovať viditeľná tepelné žiarenie (teplota okolo 550 °C). Aj 

tak je isté riziko, že pretlak teplého vzduchu v exsikátore nám zhodí veko. Rýchlym 

pootvorením pretlak ľahko odstránime. 

Exsikátor otvárame len na dobu nevyhnutne potrebnú na vloženie alebo vybratie daného 

predmetu. Veko exsikátora nikdy nepoložíme na laboratórny stôl zábrusovou plochou 

natretou mazivom, lebo by sa nám na nej zachytili častice prachu a veko by už netesnilo. 

Náplň exsikátora je potrebné občas vymeniť. Množstvo vysušovadla má dosahovať do jednej 

tretiny výšky zúženej spodnej časti exsikátora. Kvapaliny sušíme tak, že ich premiešame s 

hygroskopickou látkou, ktorá s kvapalinou chemicky nereaguje. Na vysušenie organických 

kvapalín sa často používa bezvodý chlorid vápenatý CaCl2 a bezvodý síran sodný Na2SO4. 

Niektoré organické kvapaliny možno úspešne vysušiť destiláciou. Látky, ktoré sa pri mierne 

zvýšenej teplote ihneď rozkladajú, napríklad viaceré kryštalohydráty, z ktorých uniká voda, 

sušíme voľne na vzduchu pri laboratórnej teplote.  

 

Postup práce 

V porcelánovom tégliku presne odvážime 1 g Al2O3·xH2O. Tento vložíme do sušiarne 

nastavenej na teplotu 150 ºC na dobu 20 minút. Téglik s vysušenou látkou prenesieme do 

exsikátora a necháme vychladnúť. Po vychladnutí téglik s látkou zvážime a postup opakujeme 

až do získania konštantnej hmotnosti. Z nameraných hmotností výpočtom stanovíme 

množstvo vody v hydratovanom oxide hlinitom. 

 

8.6 Príprava oxidu meďnatého 
 

Oxid meďnatý možno laboratórne pripraviť viacerými spôsobmi. Najjednoduchší 

spôsob je priame zlučovanie prvkov, kedy sa elementárna meď zahrieva pri teplote 300-

800°C v atmosfére kyslíka. Ďalší spôsob prípravy je termický rozklad meďnatých solí ako sú 

dusičnan meďnatý, uhličitan meďnatý, alebo dihydroxid-uhličitan dimeďnatý, podľa 

nasledujúcich reakcií: 
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2 Cu(s) + O2(g)    2 CuO (300-800°C) 

2 Cu(NO3)2(s)    2 CuO + 4 NO2(g) + O2(g) (180°C) 

CuCO3(s)    CuO(s) + CO2(g) (310°C) 

Cu2(OH)2CO3(s)    2 CuO + CO2(g) + H2O(g) (290°C) 

 

Oxid meďnatý pripravíme dvojstupňovou syntézou, ktorej prvý krok spočíva v zrážacej 

reakcii rozpustnej meďnatej soli (CuSO4) pomocou alkalického hydroxidu (NaOH) za vzniku 

nerozpustného hydroxidu meďnatého a jeho následný termický rozklad podľa reakcií 

uvedených nižšie. 

 

CuSO4(aq) + 2 NaOH(aq)    2 Cu(OH)2(s) + Na2SO4(aq) 

2 Cu(OH)2(s)    2 CuO(s) + H2O(l) (80-100°C) 

 

Chemikálie 

Pentahydrát síranu meďnatého (CuSO4·5H2O) 

Hydroxid sodný (NaOH) – 10% vodný roztok 

 

Postup práce 

V kadičke pripravíme roztok síranu meďnatého rozpustením 5g modrej skalice v 100 

cm3 destilovanej vody. Pripravený roztok budeme miešať pomocou elektromagnetickej 

miešačky a za neustáleho miešania pomaly pridávame 10% vodný roztok hydroxidu sodného 

až do hodnoty pH > 12, ktoré budeme kontrolovať pH papierikmi. Už pri malých prídavkoch 

možno pozorovať vznik modrej zrazeniny hydroxidu meďnatého, ktorá je aj v nadbytku 

hydroxidu sodného nerozpustná. Po prídavku potrebného množstva NaOH kadičku 

prikryjeme hodinovým sklíčkom a začneme reakčnú sústavu zahrievať. Už pri teplote 80°C 

možno pozorovať farebnú zmenu z modrej zrazeniny na tmavohnedú. Po úplnej farebnej 

premene ponecháme suspenziu vo vare ešte 15 minút. Vzniknutú suspenziu ochladíme na 

laboratórnu teplotu, zrazeninu CuO prefiltrujeme na Büchnerovom lieviku, niekoľkokrát 

premyjeme vodou, vysušíme v sušiarni pri teplote 105°C, zvážime a vypočítame výťažnosť.        

 

Vlastnosti  

Oxid meďnatý je čierna tuhá kryštalická látka vyskytujúca sa v prírode ako minerál 

tenorit. Tenorit sa využíva ako základná surovina pri priemyselnej výrobe medi, ako aj iných 
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meďnatých zlúčenín. CuO sa využíva ako farebný pigment pri výrobe keramiky, farieb 

a taktiež ako elektróda v Edison-Lalandovej, alebo lítiových batériách.   
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9. Príprava kyselín 
 

9.1 Príprava kyseliny dusičnej a stanovenie jej koncentrácie  
 

Kyselina dusičná je silná kyselina, ktorá je však slabšia ako kyselina sírová, preto táto 

je schopná ju vytláčať z jej solí. V laboratóriu sa kyselina dusičná pripravuje vytesňovaním z 

KNO3 alebo NaNO3 pomocou kyseliny sírovej a následnou destiláciou. Reakcia prebieha v 

dvoch stupňoch. Pri teplote 80-90 oC prebieha reakcia 

 

KNO3(s)+ 2 H2SO4(aq)  KHSO4·H2SO4(aq) + HNO3(aq) 

 

Ďalším zahrievaním pri teplote 115-130 oC vzniknutá podvojná soľ ďalej pôsobí na 

KNO3 podľa reakcie: 

KNO3(s) + KHSO4·H2SO4(aq)  2 KHSO4(s) + HNO3(aq) 

Sumárna reakcia má tvar: 

KNO3(s) + H2SO4(aq)  KHSO4(s) + HNO3(aq) 

 

Chemikálie 

Dusičnan draselný, KNO3 

Kyselina sírová, w(H2SO4) = 0,96 

 

Postup práce 

Reakciu vykonáme v destilačnej aparatúre (pozri kapitola 3, Obr. 21). Do varnej 

banky so zábrusom o objeme 250 cm3 dáme 20 g KNO3, prípadne znečistený zábrus očistíme 

a potom ho jemne namažeme tukom. Banku zachytíme lapákom a umiestnime ho na pieskový 

kúpeľ. Na banku pripojíme Liebigov chladič. Ako chladiace médium použijeme vodu 

z vodovodu. Oddestilovanú kyselinu budeme zachytávať do predlohy (suchej kužeľovej 

banky). Teplotu počas destilácie kontrolujeme s teplomerom s rozsahom aspoň do 150 oC. 

Vypočítaný objem kyseliny sírovej zriedenej v pomere 1:1 a v 30 % nadbytku (potrebný na 

dosiahnutie dobrého výťažku) pridáme po zostavení aparatúry pomocou lievika s dlhou 

stopkou. Dbáme o to, aby sme kyselinou neznečistili zábrus. Po kontrole tesnosti aparatúry si 

nasadíme ochranný štít, zapálime kahan a zmes pomaly zohrievame na pieskovom kúpeli. 

Sledujeme teplotu pomocou teplomera. Po ukončení destilácie alebo v prípade, ak v banke 

začnú vznikať hnedé plyny, ukončíme zahrievanie. Kyselina dusičná sa po kondenzácii pár 
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v chladiči zachytí v predlohe a KHSO4 vo varnej banke stuhne. Pripravené množstvo kyseliny 

dusičnej odmeriame pomocou odmerného valca. Ak máme záujem o izoláciu KHSO4 z varnej 

banky po jej ochladení, rozpustíme ho v teplej vode, prefiltrujeme a zahustíme ku 

kryštalizácii.  

Hustotu získanej HNO3 určíme pyknometricky. Z určenej hustoty pomocou tabuliek 

určíme jej koncentráciu v hmotnostných percentách. Pri teplote 80-90 oC vyvíjajúce sa pary 

HNO3 sú bezfarebné. Pri zvýšení teploty sa rozkladá, uvoľňujú sa hnedočervené pary 

monoméru NO2: 

 

4HNO3(aq,g)  4 NO2(g) + O2(g) + 2H2O(g) 

 

Farba NO2 je spôsobená prítomnosťou nespáreného elektrónu. Pri nižšej teplote 

dimerizuje a je bezfarebný. Obe formy sú v rovnováhe: 

 

N2O4(g) 2 NO2(g) 

 

Objem získanej kyseliny dusičnej odmeriame pomocou odmerného valca a jej 

koncentráciu vypočítame z nameranej hustoty. Na základe známeho objemu a koncentrácie 

potom určíme výťažnosť reakcie. Koncentráciu pripravenej kyseliny môžeme určiť aj 

acidobázickou alebo termometrickou titráciou (pozri ďalej). Jednotlivé stanovenia 

koncentrácií porovnáme. 

 

Vlastnosti a použitie 

 

Kyselina dusičná je v čistom stave bezfarebná, hygroskopická kvapalina, na vzduchu dymí. S 

vodou tvorí konštantne vriacu, tzv. azeotropickú zmes s obsahom 68 % HNO3. Roztoky 

označované ako koncentrovaná HNO3 majú preto obyčajne takéto zloženie. Kyselina sa 

používa napr. pri výrobe výbušnín, dusíkatých hnojív, farbív a lakov, liekov a rôznych 

organických zlúčenín. V chemickom priemysle a laboratóriách sa používa ako oxidovadlo. 

 

9.2 Stanovenie koncentrácie kyseliny dusičnej termometrickou a acidobázickou  

      titráciou 
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Acidobázická titrácia je najpoužívanejšia analytická metóda, pri ktorej sa stanovuje 

neznáma koncentrácia kyseliny (zásady) odmerným roztokom zásady (kyseliny) so známou 

koncentráciou. Titrácia sa realizuje v titračnej aparatúre (Obr. 36), pričom do titračnej banky 

pipetujeme presný objem kyseliny (zásady) s neznámou koncentráciou a do takto 

pripraveného roztoku z byrety pridávame postupne po malých dávkach objem odmerného 

roztoku zásady (kyseliny) so známou koncentráciou. Titrácia sa realizuje do momentu 

dosiahnutia tzv. bodu ekvivalencie, čo je stav, pri ktorom je pridané látkové množstvo 

odmerného roztoku chemicky ekvivalentné látkovému množstvu stanovovanej zložky. Bod 

ekvivalencie možno indikovať vizuálne (zmena farby) alebo inštrumentálne. Na vizuálnu 

indikáciu bodu ekvivalencie sa používajú farebné indikátory, ktorých vlastnosti sú popísané 

v kapitole 10.2.1. Inštrumentálne titrácie sa realizujú v závislosti od toho, aká veličina sa mení 

v dôsledku pridávania odmerného činidla. Potenciometrické titrácie sledujú zmenu potenciálu 

titračnej zmesi v závislosti od množstva pridaného odmerného roztoku. Konduktometrické 

titrácie sú založené na meraní zmien vodivosti (presnejšie konduktivity) titračnej zmesi 

v priebehu reakcie medzi skúmanou látkou a odmerným roztokom. Pri termometrickej titrácii 

teplota reakčnej zmesi stúpa po každom prídavku odmerného roztoku až po dosiahnutie 

kvantitatívneho konca titrácie, pretože neutralizačné reakcie, teda reakcie medzi kyselinou 

a zásadou, majú exotermický charakter. Ďalší prídavok titračného činidla už nespôsobí 

zvýšenie teploty, pretože titrovaná látka je už vyčerpaná. Priebeh neutralizačnej titrácie je 

možné termicky sledovať teplomerom. Priebeh titrácie sa zaznamenáva do tabuľky a následne 

sa z nameraných dát zostrojí grafická závislosť (tzv. titračná krivka), v ktorej na vodorovnej 

osi (os „x“) sa uvádza objem odmerného roztoku a na zvislú os (os „y“) sa zaznamenáva 

závislá meraná veličina (potenciál, vodivosť, teplota).  

 

Chemikálie 

5 M roztok NaOH 

Roztok HNO3 

Destilovaná voda 

Fenolftaleín 

 

Postup práce 

Podľa obrázku (Obr. 34) zostrojíme titračnú aparatúru, pričom homogenitu roztoku 

v titračnej banke zabezpečujeme miešaním roztoku pomocou elektromagnetickej miešačky 

alebo ručne pri klasickej titrácii.  
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Obr. 36 Titračná aparatúra 

 

Byretu naplníme 5 M roztokom NaOH a titračnú banku presne 10 cm3 pripraveného roztoku 

HNO3, niekoľkými kvapkami fenolftaleínu a doplníme vodou na dostatočný objem. Postupne 

pridávame roztok NaOH a po každom prídavku meriame teplotu titrovaného roztoku. Údaje 

o spotrebe titračného činidla (roztok NaOH) ako aj zaznamenané teploty zapisujeme. Meranie 

ukončíme zistením bodu ekvivalencie (farebná zmena roztoku, konštantná teplota). 

Pripravený roztok HNO3 si rozdelíme tak, aby sme mohli meranie zopakovať aspoň dvakrát. 

Výpočtom stanovíme koncentráciu pripravenej kyseliny dusičnej a porovnáme výsledky 

meraní, ktoré získame jednotlivými metódami.  

 

9.3 Príprava kyseliny trihydrogenboritej 
 

Kyselina trihydrogenboritá je veľmi slabá jednosýtna kyselina (pKa = 9.19). Jej 

ionizáciu vo vode môžeme popísať rovnicou: 

H3BO3(aq) + 2 H2O(l)  [B(OH)4
-](aq) + H3O

+(aq) 

 

Pripravíme ju pôsobením silnej kyseliny HCl na jej sodnú soľ Na2[B4O5(OH)4]·8H2O. 

Táto je niekedy uvádzaná ako dekahydrát Na2B4O7.10H2O, tento vzorec je však potrebné 

považovať za empirický, nakoľko nezodpovedá jeho štruktúre. Reakcia prípravy je: 

 

Na2[B4O5(OH)4](aq) + 2 HCl(aq) + 3 H2O(l)  4 H3BO3(s) + 2 NaCl(aq) 
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Na izoláciu produktu využijeme rozdielnu rozpustnosť produktov reakcie (menšia 

rozpustnosť H3BO3 oproti NaCl pri nízkych teplotách) a na zvýšenie výťažnosti využijeme 

výrazne klesajúcu rozpustnosť H3BO3 s klesajúcou teplotou. 

 

Chemikálie 

oktahydrát tetrahydroxo-pentaoxoboritanu disodného, Na2[B4O5(OH)4]·8H2O, bórax 

Kyselina chlorovodíková, w(HCl) = 0,36 

 

Postup práce 

Vypočítame množstvo bóraxu potrebného na prípravu 5 g H3BO3. Vypočítané 

množstvo rozpustíme v kadičke v takom objeme teplej vody, aby vznikol nasýtený roztok 

H3BO3 pri 50 oC (rozpustnosť pozri Tab. 6, Prílohy). Pri výpočte potrebného objemu vody, 

potrebného na rozpustenie bóraxu, vezmite do úvahy aj množstvo vody vznikajúce pri reakcii, 

množstvo vody, ktoré do reakcie vstupuje vo forme kryštalohydrátu a v použitej HCl, ako aj 

množstvo vody potrebnej na udržanie NaCl v roztoku pri konečnej teplote kryštalizácie. Do 

tohto roztoku potom pridávame vypočítané množstvo 36 % HCl za stáleho miešania. 

Ukončenie reakcie, to znamená zreagovanie celého množstva bóraxu, indikuje kyslá reakcia 

roztoku na univerzálny pH papierik (pH cca 3). V prípade potreby ešte pridáme HCl do 

vzniku žiadanej reakcie. Potom roztok ochladíme a vylúčený bezfarebný jemne kryštalický 

prášok H3BO3 odsajeme. Produkt sušíme pri teplote 105 oC, po vysušení zvážime 

a vypočítame výťažnosť. 

Na dôkaz bóru v pripravenom produkte využijeme poznatok, že zlúčeniny bóru farbia 

plameň na zeleno. Keďže samotná kyselina trihydrogenboritá je málo prchavá, premeníme ju 

na prchavý trimetylester podľa reakcie: 

H3BO3(aq) + 3 CH3OH(aq)  B(OCH)3(aq) + 3 H2O(l) 

 

Do porcelánovej misky dáme niekoľko cm3 metanolu, prikvapkáme niekoľko kvapiek 

kyseliny sírovej (silné dehydratačné činidlo) a pridáme tuhý produkt. Zmes premiešame 

a zapálime zápalkou. Po chvíli horí zeleným plameňom. Je výhodné miestnosť zatemniť. 

Pozor! Metanol je zvlášť nebezpečný jed, aj jeho výpary sú škodlivé, preto skúšku robíme 

v digestore. 
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Vlastnosti 

 Kyselina trihydrogenboritá je v kryštalickej forme biela, perleťovo lesklá látka. Pri 

laboratórnej teplote je vo vode slabo rozpustná a jej rozpustnosť s teplotou výrazne rastie. 

Zahrievaním kyseliny trihydrogenboritej získame najprv kyselinu hydrogenboritú a potom 

sklovitý, hygroskopický, vodu obsahujúci oxid boritý. 
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10. Príprava solí oxokyselín I   

 

10.1 Príprava manganistanu draselného a jeho oxidačné vlastnosti 

 

 Manganistany sú veľmi silné oxidačné činidlá v kyslom aj zásaditom prostredí. Preto 

len najsilnejšie oxidovadlá sú schopné oxidovať mangán v jeho zlúčeninách z niektorých 

nižších oxidačných stavov priamo na manganistan. 

 KMnO4 v laboratóriu pripravíme dvojstupňovou syntézou. Najprv pripravíme na 

suchej ceste alkalickým oxidačným tavením mangánan draselný podľa rovnice: 

 

3 MnO2(l) + KClO3(l) + 6 KOH(l) 
T

3 K2MnO4(l) + KCl(l) + 3 H2O(g) 

 

 Z mangánanu draselného pripravíme manganistan draselný disproporcionačnou 

reakciou vo vodných roztokoch pôsobením kyselín alebo iných kyslo reagujúcich látok. 

Využíva sa pri tom vlastnosť mangánanu draselného, že je stály len v silno zásaditom 

prostredí, ale v neutrálnom prostredí sa rýchlo disproporcionuje podľa rovnice: 

 

3 K2MnO4(aq) + (x+2)H2O(l)  2 KMnO4(aq) +  MnO2·xH2O(s) + 4 KOH(aq) 

 

Preto napr. zavádzaním oxidu uhličitého do zeleného zásaditého roztoku mangánanu 

draselného, získaného vylúhovaním taveniny z prvej reakcie vodou, možno v dôsledku 

reakcie 

 

3 K2MnO4(aq) + 2 CO2(g) + xH2O(l)  2 KMnO4(aq) + MnO2·xH2O(s) + 2 K2CO3(aq) 

 

pripraviť manganistan draselný. Vylúčený, málo rozpustný hydratovaný oxid manganičitý sa 

z výsledného fialového roztoku oddelí filtráciou. Oxid uhličitý reaguje v reakčnej zmesi 

podľa nasledovnej reakcie: 

 

CO2(g) + 2 KOH(aq)  K2CO3(aq) + H2O(l) 

 

Chemikálie 

Oxid manganičitý, MnO2 
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Chlorečnan draselný, KClO3 

Hydroxid draselný, KOH 

Oxid uhličitý, CO2   

 

Postup práce 

Zostavíme jednoduchú aparatúru podľa Obr. 37. Na zostrojenie aparatúry je možné 

použiť aj železný kruh, ktorý upevníme na stojan. 2 g jemne rozotreného oxidu manganičitého 

opatrne vyžíhame vo vyčistenej železnej miske, aby sa odstránili prítomné ľahko 

oxidovateľné alebo prchavé nečistoty, ktorých prítomnosť by vplyvom silnej oxidačnej 

schopnosti KClO3 mohla spôsobiť explóziu. Potom misku znovu vyčistíme, vyžíhame, 

necháme vychladnúť a dáme do nej vypočítané množstvá tuhých KClO3 a KOH (ktorý 

pridáme v 40 % nadbytku). Zmes opatrne zohrievame, až sa úplne roztaví. (Pozor! Pri 

príprave taveniny a práci s ňou používame ochranný štít!) Taveninu miešame železnou 

tyčinkou (ktorú si vopred vyžíhame) a potom do nej za stáleho miešania pridávame po 

častiach, ale dostatočne rýchlo, vyžíhaný oxid manganičitý. V priebehu tavenia oxidačnej 

zmesi, ako aj pridávania oxidu manganičitého, železnú misku zohrievame len svietivým 

plameňom, aby nedochádzalo k zbytočným stratám dikyslíka uvoľňovaného rozkladom  

chlorečnanu draselného. Oxidačnú zmes po pridaní celého množstva oxidu manganičitého za 

stáleho miešania intenzívne žíhame nesvietivým plameňom až do červeného žiaru. Stuhnutú 

zmes dôkladne vyžíhame, kým nenadobudne tmavozelené sfarbenie po K2MnO4. 

 

 

Obr. 37 Aparatúra na prípravu KMnO4 alkalickým oxidačným tavením 

 

Po ochladení taveniny v železnej miske nalejeme na ňu horúcu vodu (cca 100 cm3) 

a misku opatrne zohrievame dovtedy, kým sa tavenina nerozpustí. Horúci roztok, obsahujúci 

často aj malé množstvo nezreagovaného oxidu manganičitého, prelejeme do vyššej a užšej 

kadičky. Silno zásaditú reakciu vzniknutého roztoku znížime zavádzaním plynného oxidu 

uhličitého. Pôvodne tmavozelený roztok obsahujúci mangánanové anióny MnO4
2- sa 

vznikajúcimi manganistanovými iónmi MnO4
- farbí do fialova. Priebeh reakcie kontrolujeme 
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tak, že sklenenou tyčinkou občas prenesieme kvapku roztoku na filtračný papier. Ak sa okolo 

fialovej škvrny na filtračnom papieri objaví zelený okraj, treba ešte pokračovať v zavádzaní 

oxidu uhličitého do roztoku. Reakcia je skončená, ak vznikne už len fialová škvrna, ktorá 

však po čase zhnedne (vznik MnO2). 

Reakčnú zmes zahrejeme takmer do varu a prefiltrujeme cez fritový lievik. Filtrát 

prelejeme do odparovacej misky a necháme odparovať až do vzniku kryštalizačnej blany. 

Odfiltrovaný hydratovaný oxid manganičitý zatiaľ premývame na filtri dovtedy, kým 

premývacia voda nie je úplne bezfarebná. Hnedú zrazeninu predsušíme odsávaním v prúde 

vzduchu a nakoniec dosušíme v sušiarni pri teplote 105 C. 

Zahustený roztok KMnO4 prelejeme do kryštalizačnej misky a necháme kryštalizovať 

pri laboratórnej teplote. Fialové kryštáliky manganistanu draselného odsajeme na fritovom 

lieviku a vysušíme v sušiarni pri teplote 105 C (viď obr. 38). 

 

 

Obr. 38 Vykryštalizovaný manganistan draselný. 

 

Dôkaz manganistanu draselného urobíme pomocou skúmavkovej rekcie. Roztok 

KMnO4 dáme do skúmavky, okyslíme kyselinou sírovou, pridáme kyselinu šťaveľovú 

a mierne zahrejeme. Dôjde k odfarbeniu roztoku v dôsledku reakcie: 

 

2 MnO4
-(aq) + 16 H3O

+(aq) + 5 C2O4
2-(aq)  2 Mn2+(aq) + 10 CO2(g) + 24 H2O (l) 

 

Vlastnosti a použitie  

Manganistan draselný, KMnO4 kryštalizuje v tvare tmavofialových tyčiniek kovového 

lesku, ktoré sú na vzduchu stále. Manganistan draselný sa dobre rozpúšťa vo vode za tvorby 

intenzívne sfarbených fialových roztokov, v metanole a acetóne je rozpustný menej. Pri 

rozpúšťaní v etanole môže dôjsť k explózii.  
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10.2 Meranie pH roztokov solí podliehajúcich hydrolýze 

 

Hydrolýza je protolytická reakcia iónov rozpustenej soli s vodou. Spôsobuje kyslú, 

zásaditú, prípadne neutrálnu reakciu vodného roztoku soli. Keby sme merali pH vodných 

roztokov rôznych solí, zistili by sme, že môžu nastať nasledovné prípady: 

 

1. vodný roztok soli je kyslý, má pH < 7 

2. vodný roztok soli je zásaditý, má pH > 7 

3. vodný roztok soli je neutrálny, má pH = 7 

 

Priebeh hydrolýzy môžeme vysvetliť na konkrétnych prípadoch. 

1. Octan sodný vo vodnom roztoku je disociovaný na ióny 

CH3COONa   CH3COO- + Na+ 

Anión CH3COO- má vo vodnom roztoku veľkú afinitu k hydroxóniovým iónom 

(prítomným v dôsledku autoprotolýzy vody), preto sa bude na protolytických reakciách 

zúčastňovať za tvorby slabšej kyseliny CH3COOH : 

   2H2O H3O
+ + OH- 

  CH3COO- + H3O
+ CH3COOH + H2O 

Spojením týchto rovníc dostaneme výslednú rovnicu: 

  CH3COO- + H2O CH3COOH +  OH-  

Tým sa posúva iónová rovnováha vody, v roztoku sa hromadia hydroxidové ióny, lebo 

sodný katión je stabilný, nebude sa na protolytických reakciách významnou mierou 

zúčastňovať. Nadbytok hydroxidových iónov spôsobuje zásaditú reakciu, (pH > 7). 

2. Chlorid amónny vo vodnom roztoku disociuje: 

NH4Cl  NH4
+ + Cl- 

Cl- ión nemá snahu viazať protón z molekúl vody. Naopak, ión NH4
+ sa zlučuje 

v malej miere s hydroxidovými iónmi vody za tvorby slabej zásady NH3. Sumárna rovnica 

protolytickej reakcie je: 

  NH4
+ + H2O  NH3 +  H3O+  

Nadbytok hydroxóniových iónov spôsobuje kyslú reakciu roztoku, (pH < 7). 

3. Ak ide o soľ (napr. CH3COONH4), ktorej oba ióny sa vo vodnom roztoku v podstatnej 

miere zúčastňujú na protolytickej reakcii, reakcia roztoku je takmer neutrálna, pH  7. 

Napr. po rozpustení octanu amónneho sa vo vode ustáli rovnováha: 
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NH4
+ + CH3COO-  NH3 + CH3COOH 

 

Hydrolýza sa kvantitatívne hodnotí tzv. stupňom hydrolýzy, čo je podiel 

hydrolyzovaného látkového množstva a celkového látkového množstva rozpustenej soli. 

Stupeň hydrolýzy soli závisí od teploty a od zriedenia roztoku. Ak zvýšime v roztoku 

hydrolyzovanej soli koncentráciu jedného z produktov, t.j. iónov H3O
+ alebo OH- (pridaním 

hydroxidu alebo kyseliny), posunie sa rovnováha hydrolýzy – hydrolýza sa potlačí. 

 

10.2.1  I n d i k á t o r y 
 

Indikátory  sú látky, ktoré menia farbu v závislosti od pH roztoku. Sú to slabé 

organické kyseliny alebo zásady, ktorých neionizovaná forma sa vyznačuje iným sfarbením 

ako ich ióny. Napr. fenolftaleín (slabá organická kyselina) je v kyslom prostredí 

v neionizovanej forme bezfarebný, ale v zásaditom prostredí sú jeho ióny červené. 

Indikátory používame vo forme roztokov, alebo papierikov nasiaknutých týmito 

roztokmi, nazývaných indikátorové papieriky. 

Niektoré bežne používané indikátory a ich sfarbenie sú uvedené v Tab. 3. 

 

Tab. 3 Acidobázické indikátory 

 

 Určovanie pH sa môže robiť aj pomocou tzv. univerzálnych indikátorov, ktoré 

vznikajú zmiešaním vhodne zvolených indikátorov tak, aby svojimi farebnými zmenami 

pokryli určitú oblasť pH. Univerzálne indikátory pridáme (podobne ako jednotlivé indikátory) 

priamo do roztoku, ktorého pH chceme určiť a pritom sledujeme zafarbenie roztoku. Ak 

používame univerzálny indikátorový papierik, kvapneme na neho skúmaný roztok (sklenenou 

tyčinkou) a sledujeme zafarbenie papierika. Na presné stanovenie pH používame rôzne 

prístrojové zariadenia – pH metre. 

 

Indikátor pH farebného prechodu pKIn Farebná zmena spôsobená zmenou pH 

Lakmus 4,4 – 6,2 5,0 Červená – modrá 

Fenolftaleín 8,3 – 10,0 9,4 Bezfarebná – červená 

Metyloranž 3,1 – 4,4 3,7 Červená – žltá 

Metylčerveň 4,2 – 6,3 5,1 Červená – žltá 

Fenolová červeň 6,8 – 8,4 7,9 Žltá - červená 
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Úlohy: Hydrolýza roztokov solí, zisťovanie pH indikátormi 

 

1. Do piatich skúmaviek dáme malé množstvá vodných roztokov solí: CH3COONa, 

Na2[B4O5(OH)4], NH4Cl, MnSO4, Na2CO3. Z každého roztoku sklenenou tyčinkou 

kvapneme na kúsok univerzálneho indikátorového papierika (alebo lakmusového 

papierika) položeného na hodinovom sklíčku. Potom do každej skúmavky kvapneme 

lakmus. Výsledky zapíšeme do tabuľky s týmito stĺpčekmi: vzorec látky, zafarbenie 

indikátora (lakmusu, univerzálneho indikátorového papierika), očakávané pH a zistené 

pH.  

2. Do štyroch skúmaviek dáme roztok NaOH a do ďalších štyroch roztok HCl. Do každej 

skúmavky s NaOH i HCl pridávame postupne indikátory: fenolftaleín, metyloranž, 

metylčerveň a lakmus. Výsledky zapíšeme do tabuľky s týmito stĺpčekmi: indikátor, 

farba v prostredí HCl, farba v prostredí NaOH. 

3. Do troch skúmaviek dáme roztoky HCl o rôznej koncentrácii: 1 M HCl,  0,1 M HCl 

a 0,01 M HCl. Ich pH zmeriame univerzálnym indikátorovým papierikom. Výsledky 

zapíšme do tabuľky s týmito stĺpčekmi: koncentrácia HCl, vypočítané pH, zistené pH. 

4. Do skúmavky dáme malé množstvo roztoku SbCl3. Zriedime ho vodou. Vzniká biela 

zrazenina zásaditej soli: 

 

SbCl3 + H2O SbOCl + 2 HCl 

4 SbOCl + H2O Sb4O5Cl2 + 2 HCl 

 

K hydrolyzovanému roztoku SbCl3 pridáme HCl až do rozpustenia zrazeniny. 

Vysvetlite, prečo sa zrazenina rozpustila! 
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11. Príprava solí oxokyselín II   

 

11.1 Príprava síranu amónneho z amónnych vôd 

 

Síran amónny je biela kryštalická látka veľmi dobre rozpustná vo vode. Pripravuje sa 

neutralizáciou amoniaku kyselinou chlorovodíkovou prípadne kyselinou sírovou za vzniku 

príslušných solí. Reakciu prípravy môžeme napísať: 

2 NH3(g) + H2SO4(aq)  (NH4)2SO4(s) 

Chemikálie 

Amoniak, w((NH4OH) = 0,25 

Kyselina sírová, w(H2SO4) = 0,96 

 

Postup práce 

Síran amónny pripravíme destiláciou amónnych vôd, pričom uvoľnený amoniak 

budeme zachytávať do zriedenej kyseliny sírovej.  

Najprv si zostavíme aparatúru podľa Obr. 39.  

 

Obr. 39 Schéma zostrojenia aparatúry na prípravu síranu amónneho 

 

Na stojan upevníme železný kruh vo vhodnej výške, umiestnime na ňom keramickú 

sieťku a banku so zábrusom o objeme 250 cm3 s plochým dnom. Banka obsahuje amónne 

vody (30 cm3 25 % amoniaku, 70 cm3 vody a niekoľko kvapiek roztoku fenolftaleinu), ktoré 

sme pripravili v digestore. Na varnú banku pripojíme spätný guličkový chladič, pričom 

použijeme vodu ako chladiace médium. Úlohou chladiča bude oddeľovať vodné pary od pár 
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amoniaku; vodné pary skondenzujú, kým pary amoniaku pomocou alonže, gumenej hadice 

a malého lievika sa budú zavádzať do kyseliny sírovej (25 cm3 zriedenej kyseliny s vodou 

v pomere 1: 1). Túto dáme do malej kadičky o objeme 100 cm3. Lievik má byť ponorený do 

roztoku kyseliny tesne pod hladinou. Kadičku je potrebné počas reakcie chladiť 

(neutralizačné teplo), preto ju umiestnime do misky s jemne rozdrveným ľadom. Roztopený 

ľad v priebehu reakcie nahradzujeme. 

Po skontrolovaní aparatúry začneme zohrievať obsah banky miernym plameňom. 

V kadičke s kyselinou sa začne vylučovať kryštalický (NH4)2SO4, najprv na povrchu lievika 

a potom v celom objeme roztoku. Koniec destilácie nám indikuje odfarbenie amónnych vôd. 

Vtedy prerušíme ohrev a aparatúru necháme vychladnúť. Vylúčený síran amónny dôkladne 

odsajeme (presušíme prúdom vzduchu) a dosušíme pri 105 oC v sušiarni na hodinovom 

sklíčku bez filtračného papiera. Nakoniec produkt zvážime a vypočítame výťažnosť reakcie.  

Jednotlivé zložky pripraveného síranu amónneho môžeme dokázať nasledovnými 

pokusmi. V 2 cm3 vody v skúmavke rozpustíme trochu produktu. Pridáme roztok chloridu 

alebo dusičnanu bárnatého. V prítomnosti síranových aniónov vznikne biely zákal alebo 

zrazenina síranu bárnatého: 

 

SO4
2-(aq) + Ba2+(aq)   BaSO4(s) 

 

Prítomnosť amónnych katiónov môžeme dokázať pomocou amoniaku, ktorý sa uvoľní 

pôsobením silnej zásady na amónne soli. Uvoľnený amoniak dokážeme pomocou 

Nesslerovho činidla (alkalický roztok tetrajodoortuťnatanu draselného). V 2 cm3 vody 

v skúmavke rozpustíme trochu produktu a pridáme Nesslerovo činidlo (zásaditý roztok 

K2[HgI4]). V prítomnosti amoniaku pozorujeme vznik oranžovohnedého zákalu alebo 

zrazeniny: 

NH4
+(aq) + OH-(aq)   NH3(g) + H2O(l) 

NH3(g) + 3 KOH(aq) + 2 K2[HgI4](aq)    Hg2NI·H2O(s) + 7 KI (aq) + 2 H2O(l) 

 

Vlastnosti a použitie 

Síran amónny, (NH4)2SO4 je biela kryštalická látka. Zahrievaním nad teplotou 375 C 

sa rozkladá na amoniak a hydrogensíran amónny. Vo vodnom roztoku hydrolyzuje a roztok 

reaguje slabo kyslo v dôsledku reakcie: 
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NH4
+(aq) + H2O(l)  NH3(aq) + H3O

+(aq) 

Používa sa na základné dusíkaté hnojenie pôdy pred sejbou alebo výsadbou rastlín. Má 

veľmi dobré uplatenie pri hnojení zemiakov a vďaka vysokému obsahu síry (24 %) aj 

cibuľoviny, hlúbovej zeleniny a strukovín. Patrí medzi fyziologicky kyslé hnojivá. 

 

11.2 Príprava podvojných solí 
 

V prírode možno nájsť a v laboratóriu pripraviť také zlúčeniny, ktoré obsahujú vo 

svojej kryštálovej štruktúre viac ako jeden typ katiónov alebo aniónov. Tieto látky nazývame 

podvojnými zlúčeninami. Známymi príkladmi podvojných zlúčenín sú soli typu schönitu 

K2Mg(SO4)2·6H2O alebo kamenca AlK(SO4)2·12H2O. 

Podvojné soli, na rozdiel od komplexných zlúčenín, pri rozpúšťaní (najčastejšie vo 

vode) celkom disociujú na svoje ióny, podobne ako jednoduché soli. Podvojné soli obyčajne 

pripravujeme kryštalizáciou z roztoku, ktorý obsahuje rozpustené obe zložky. Na 

vykryštalizovanie podvojnej soli nie je potrebný ani presný stechiometrický pomer 

jednotlivých zložiek. Podmienkou pre vznik podvojnej soli je podobná veľkosť i tvar iónov 

jednotlivých zložiek, aby tieto boli schopné vytvárať kryštálovú štruktúru jedného typu. 

 

11.2.1  Podvojné sírany typu kamenca  MIMIII(SO4)2·12H2O 
 

MI = Na, K, Rb, Cs, Tl, Ag, NH4 

MIII = Al, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ga 

 

Podvojné sírany typu kamenca sú triedou podvojných solí všeobecného vzorca 

MIMIII(SO4)2·12H2O, obyčajne obsahujú dva rôzne katióny. Kamence sú väčšinou vzájomne 

izomorfné. Kryštalizujú v kockovej sústave, ľahko dávajú veľké, dobre vyvinuté kryštály. 

Veľké kryštály kamencov možno získať tak voľnou kryštalizáciou ako aj 

prerušovanou. Pri voľnej kryštalizácii je vhodné väčší objem prefiltrovaného nasýteného 

roztoku kamenca v kryštalizačnej miske naočkovať dobre vyvinutým menším zárodočným 

kryštálom a odparovať rozpúšťadlo za laboratórnej teploty v bezprašnom prostredí. 

Pestovanie veľkého kryštálu kamenca prerušovanou kryštalizáciou je vhodné urobiť pomalým 

ochladzovaním väčšieho objemu nasýteného roztoku pri asi 80 C (napr. v termoske), 

v ktorom je na vlákne voľne upevnený zárodočný kryštál. 
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M+ a M3+ tvoria v štruktúre kamenca kockovú mriežku typu NaCl (dve navzájom sa 

prestupujúce plošne centrované mriežky). V každej kocke obsahujúcej vo vrcholoch štyri 

atómy M+ a štyri atómy M3+ je na telesnej uhlopriečke lokalizovaný anión SO4
2- (Obr. 40). 

Každý ión M+ a M3+ je oktaedricky obklopený šiestimi molekulami vody. 

 

Obr. 40 Schéma kryštálovej štruktúry kamenca AlK(SO4)2·12H2O. Molekuly vody a kyslíkové atómy 

aniónov SO4
2- sú vynechané 

 

Izomorfia bola rozsiahle študovaná v rade kamencov. Izomorfné zastúpenie prvkov 

spočíva v náhrade časti M+ (alebo M3+) za iný katión kovu v zodpovedajúcom oxidačnom 

stave, t.j. I (alebo III), ktorý je rovnakej chemickej povahy ako M. Rozsah tejto náhrady môže 

byť i veľmi malý i veľmi široký. Pritom sa zachováva typ kryštálovej mriežky, mení sa len 

mriežkový parameter „a“. Kryštály rôznych kamencov alebo zmesné kryštály majú preto 

navonok rovnaký tvar. 

 

Kamence pripravujeme: 

1. jednoduchou kryštalizáciou zložiek 

2. redoxnými reakciami 

 

1. Kryštalizácia roztoku obsahujúceho M2
ISO4 a M2

III(SO4)3, obyčajne v stechiometrickom 

pomere poskytuje kamenec MIMIII(SO4)2·12H2O, napr. 

 

K2SO4(aq) + Al2(SO4)3(aq) → 2AlK(SO4)2 ·12H2O (s) 

 

Tento postup sa používa, ak je M2(SO4)3 ľahko dostupný a dostatočne stabilný v roztoku. Aj 

zmesné kryštály kamencov sa pripravujú väčšinou týmto postupom. 
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2. Redoxnými reakciami pripravíme vodný roztok M2
III(SO4)3, napr. z MIISO4 a potom 

pridáme M2
ISO4. Následne kryštalizuje podvojný síran MIMIII(SO4)2·12H2O, napr. 

 

2 FeSO4(aq)  + 2 HNO3(aq)  + H2SO4(aq)  → 2 NO2(g) + Fe2(SO4)3(aq) + 2 H2O(l) 

Fe2(SO4)3(aq) + (NH4)2SO4(aq) → 2 Fe(NH4)(SO4)2·12H2O(s) 

 

Z uvedeného vyplýva, že v kryštále kamenca možno stabilizovať i katióny v neobvyklých 

oxidačných stavoch. Napríklad katión Co3+, ktorý nie je viazaný v komplexe, vo vodnom 

roztoku ihneď podlieha redukcii na Co2+ za uvoľnenia kyslíka z vody. Pritom kamenec 

kobaltito-cézny je stabilný niekoľko hodín. 

Tvorbu zmesných kryštálov kamencov možno úspešne využiť na kryštalizáciu 

kamencov, ktoré kryštalizujú pomaly alebo obtiažne. Napr. CrK(SO4)2·12H2O kryštalizuje 

veľmi pomaly. Ak však do jeho roztoku pridáme AlK(SO4)2·12H2O, vylúčia sa dobre 

vyvinuté zmesné kryštály (AlxCry)K(SO4)2·12H2O (x+y = 1) už po niekoľkých hodinách. 

 Kamenec amónno-železitý pripravíme v laboratóriu oxidáciou zmesi Mohrovej soli a 

FeSO4 kyselinou dusičnou.  

 

11.2.2 Príprava hexahydrátu síranu amónno–železnatého (Mohrova soľ) 
 

 Hexahydrát síranu amónno-železnatého Fe(NH4)2(SO4)2·6H2O, tzv. Mohrova soľ, 

patrí do skupiny podvojných solí typu schönitov M2
IFe(SO4)2·6H2O. Vznikajú zmiešaním 

roztokov síranu železnatého s roztokom síranu alkalického kovu, prípadne síranu amónneho 

v stechiometrickom pomere.  

Pripravíme ju na základe reakcie: 

 

(NH4)2SO4(aq) + FeSO4(aq) + 6 H2O(l)  Fe(NH4)2(SO4)2·6H2O(s) 

 

Na zvýšenie výťažnosti využijeme rozdielnu rozpustnosť produktu pri rôznych teplotách. 

 

Chemikálie 

Síran amónny, (NH4)2SO4 

Heptahydrát síranu železnatého, FeSO4·7H2O 

Kyselina sírová, w(H2SO4) = 0,96 
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Postup práce 

Vypočítame a odvážime potrebné množstvá (NH4)2SO4 a FeSO4·7H2O na prípravu 10 

g Mohrovej soli. Postupne ich rozpustíme v kadičke v takom objeme vody, aby vznikol 

nasýtený roztok produktu pri 50 ºC (pozri Tab. 6, Prílohy). Pri výpočte uvažujeme aj 

množstvo vody, ktoré sa naviaže ako kryštálová voda a vodu, ktorú pridávame vo forme 

zelenej skalice. Roztok okyslíme niekoľkými kvapkami H2SO4, pomocou ktorej potlačíme 

hydrolýzu. Teplý roztok prefiltrujeme, zahustíme a necháme vychladnúť v kryštalizačnej 

miske. Vylúčené zelené kryštáliky odsajeme, vysušíme medzi filtračnými papiermi, odvážime 

a vypočítame výťažnosť.  

 

Vlastnosti 

Mohrova soľ tvorí zelenomodré kryštáliky jednoklonnej sústavy, ktoré sú na vzduchu 

stále. Mohrova soľ sa využíva v analytickej chémii, pretože železnatý katión je v nej relatívne 

stály voči oxidácii vzdušným kyslíkom. V tuhom stave je zložená z iónov [Fe(H2O)6]
2+, NH4

+ 

a SO4
2-. Vo vodnom roztoku je prakticky úplne ionizovaná na svoje iónové zložky. Pri teplote 

100 ºC sa z Mohrovej soli uvoľňuje voda a pri 170 ºC amoniak. 

 

11.2.3 Príprava dodekahydrátu síranu amónno–železitého (kamenec amónno–

železitý) 
  

Kamenec amónno-železitý patrí do skupiny kamencov, je izomorfný 

s CrK(SO4)2·12H2O či AlK(SO4)2·12H2O.  

Síran amónno-železitý sa môže pripraviť reakciou: 

 

(NH4)2SO4(aq) + Fe2(SO4)3 (aq) → 2 Fe(NH4)(SO4)2(aq)         (1) 

 

Avšak síran železitý potrebný k syntéze sa získava oxidáciou zelenej skalice (2) alebo 

Mohrovej soli (3) za prítomnosti H2SO4: 

 

2 FeSO4 + 2 HNO3 + H2SO4 → 2 NO2 + Fe2(SO4)3 + 2 H2O             (2) 

 

2 Fe(NH4)2(SO4)2 + 2 HNO3 + H2SO4 → 2 (NH4)2SO4 + Fe2(SO4)3 + 2 NO2 + 2 H2O (3) 
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Z rovnice (1) vyplýva optimálny molárny pomer medzi (NH4)2SO4 a Fe2(SO4)3. Pri príprave 

podľa reakcie (3) je v zmesi nadbytok síranu amonného, avšak v rovnici (2) sa musí po 

oxidácii síranu železnatého síran amonný pridávať. Je preto možné oxidovať priamo zmes 

FeSO4 a Fe(NH4)2(SO4)2 (podľa reakcie 4) a tak sa vyhnúť nevýhodám reakcií (2) a (3). 

 

(2) + (3) = (4) 

 

FeSO4 + Fe(NH4)2(SO4)2 + H2SO4 + 2 HNO3 → 2 Fe(NH4)(SO4)2 + 2 NO2  + 2 H2O (4) 

 

Chemikálie 

Mohrova soľ, Fe(NH4)2(SO4)2·6H2O 

Kyselina sírová, w(H2SO4) = 0,96 

Kyselina dusičná, w(HNO3) = 0,65 

 

Postup práce podľa rovnice (4) 

Do Erlenmayerovej banky vnesieme navážku jemnej práškovej Mohrovej soli a za 

zahrievania ju rozpustíme v 1,25-násobku stechiometricky potrebného množstva 10 % 

kyseliny sírovej (podľa rovnice 4). Pridáme stechiometrické množstvo zelenej skalice a za 

varu ju rozpustíme. Do roztoku ochladeného asi na 60ºC pridáme v jednej dávke 1,25-

násobok stechiometricky potrebného množstva koncentrovaného roztoku HNO3. 

Roztok zahrievame v digestore na vodnom kúpeli do ukončenia vývoja oxidu dusíka a 

úplnej oxidácii Fe2+ na Fe3+, čo testujeme nasledovne: tyčinkou prenesieme kvapku reakčnej 

zmesi do malej skúmavky alebo na hodinové sklíčko a pridáme k nej kvapku vodného roztoku 

K3[Fe(CN)6], ktorý je citlivým činidlom na Fe2+. Ak sú prítomné nezreagované ióny Fe2+, 

vznikne modrá zrazenina. V tom prípade do reakčnej zmesi pridáme ďalšiu koncentrovanú 

HNO3 a pokračujeme v oxidácii. Ak už nie sú prítomné Fe2+ ióny, vzniká pri skúške len 

hnedý roztok. Pripravený roztok necháme voľne kryštalizovať do nasledujúceho cvičenia. 

Vzniknuté kryštály prefiltrujeme a vypočítame výťažnosť. 

 

Vlastnosti a použitie 

Kamenec amónno-železitý tvorí bezfarebné alebo fialkasté osemsteny, rozpustné vo vode. 

Jeho vodné roztoky sú zafarbené na hnedo v dôsledku hydrolýzy a reagujú kyslo. Na vzduchu 

zvetráva. Veľké kryštály tejto látky na vzduchu hnednú, pokrývajú sa vrstvou bázických 

síranov železitých. Síran amónno-železitý sa používa ako moridlo vo farbiarstve. 
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12. Príprava halogenidov vo vodnom prostredí 
 

12.1 Príprava dihydrátu chloridu meďnatého 

 

Pri príprave niektorých zlúčenín medi sa ako východisková soľ využíva dihydrát 

chloridu meďnatého. Jeho výhodou oproti síranu je rozpustnosť v niektorých nevodných 

rozpúšťadlách. Na základe jeho štruktúry je možné ho považovať  za koordinačnú zlúčeninu 

s názvom trans-diakva-dichloridomeďnatý komplex. Môžeme ho pripraviť zo síranu 

meďnatého dvojstupňovou syntézou cez nerozpustný medziprodukt, dihydroxid-uhličitan 

meďnatý. Dihydroxid-uhličitan meďnatý pripravíme zrážaním síranu meďnatého 

s hydrogenuhličitanom sodným: 

 

2 CuSO4(aq) + 4 NaHCO3(aq)   Cu2CO3(OH)2(s) + 2 Na2SO (aq) + 3 CO2(g) + H2O(l) 

 

a na ten po oddelení síranových iónov pôsobíme kyselinou chlorovodíkovou: 

 

Cu2CO3(OH)2(s) + 4 HCl(aq)     2 CuCl2 (aq) + 3 H2O(l)  + CO2(g) 

 

Produkt kryštalizuje ako dihydrát. 

 

Chemikálie 

Pentahydrát síranu meďnatého, CuSO4·5H2O 

Hydrogenuhličitan sodný, w(NaHCO3) = 0,04 

Kyselina chlorovodíková, w(HCl) = 0,36 

 

Postup práce 

3 g pentahydrátu síranu meďnatého rozpustíme v takom množstve vody, aby sme 

získali 7 % roztok. Roztok potom v kadičke zohrejeme do varu a na magnetickej miešačke za 

stáleho miešania k nemu prikvapkávame horúci 4 % vodný roztok NaHCO3. Okamžite 

pozorujeme tvorbu svetlozelenej zrazeniny. Prídavok 5 % nadbytku NaHCO3 spôsobí, že 

zrazenina skoaguluje a výraznejšie sa sfarbí. Vodný roztok NaHCO3 pripravíme vo väčšom 

množstve (500 cm3), aby sme s ním mohli nielen zrážať, ale aj asi päťkrát dekantovať 

zrazeninu Cu2CO3(OH)2. 
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Po odliatí posledného dekantovaného roztoku postupne pridáme k zrazenine potrebné 

množstvo zriedenej HCl (1:1). Po skončení reakcie pridáme k roztoku ešte 50 % nadbytok 

koncentrovaného roztoku HCl, aby bol roztok dostatočne kyslý, čím sa zabráni hydrolýze 

hexaakvameďnatých katiónov a uľahčí sa vypudenie CO2 z roztoku. Potom roztok chloridu 

meďnatého prefiltrujeme cez fritový lievik, filtrát prelejeme do odparovacej misky a odparíme 

na nasýtený roztok. Filtrát necháme voľne kryštalizovať do nasledujúceho cvičenia, na 

ktorom vzniknuté kryštáliky odsajeme na fritovom lieviku a voľne dosušíme na vzduchu. Po 

zvážení vypočítame výťažnosť.  

Na dôkazové reakcie použijeme dusičnan strieborný (Cl-) a amoniak (dôkaz na Cu2+). 

 

Vlastnosti 

Chlorid meďnatý je ako bezvodý tmavo hnedá látka a v podobe dihydrátu modrá kryštalická 

látka, ktorá sa stopami vody farbí na zeleno. Rozpúšťa sa dobre vo vode, alkohole, acetóne a 

pyridíne. Roztok koncentrovaného chloridu meďnatého je tmavo hnedý, pri riedení prechádza 

cez zelenú až do modrej farby.  

 

12.2 Príprava bezvodého chloridu meďnatého 

 

Mnohé anorganické soli kryštalizujú vo forme kryštálohydrátov, ako príklad možno 

uviesť skalice: modrú (CuSO4·5H2O), zelenú (FeSO4·7H2O) a bielu (ZnSO4·7H2O), 

respektíve kamence a schönity, ktoré sme pripravovali na predchádzajúcom cvičení. Bezvodé 

anorganické soli sa využívajú ako indikátory a adsorbenty vlhkosti, na dehydratáciu 

organických rozpúšťadiel, katalyzátory a mnohé iné. Najčastejšie sa bezvodé zlúčeniny 

pripravujú z príslušných kryštálohydrátov a to zahrievaním na teplotu, kedy nastáva 

dehydratácia zlúčeniny bez jej termického rozkladu. U niektorých zlúčenín však 

odstraňovanie vody zahrievaním pri vysokých teplotách nie je možné vykonať, nakoľko 

dochádza k chemickej zmene vedúcej k tvorbe nie bezvodej soli, ale inej zlúčeniny. 

V takýchto prípadoch sa využíva sušenie v parách kyseliny z ktorej je príslušná soľ tvorená. 

Bezvodý chlorid meďnatý pripravíme zahrievaním dihydrátu chloridu meďnatého  pri teplote 

približne 150°C v atmosfére suchého chlorovodíka, ktorý absorbuje kryštálovo viazanú vodu 

z CuCl2·2H2O. Chlorovodík pripravíme reakciou chloridu sodného a koncentrovanej kyseliny 

sírovej. Pri tejto reakcii využijeme vlastnosť, že slabšia kyselina chrorovodíková je vytlačená 

z jej solí pôsobením silnejšej kyseliny sírovej. Priebeh reakcií možno zapísať v tvare: 
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NaCl(s) + H2SO4(aq)   HCl(g) + NaHSO4(aq) 

CuCl2·2H2O(s)  CuCl2(s) + H2O(g) 

 

Chemikálie 

Chlorid sodný, NaCl 

Hydroxid sodný, NaOH 

Dihydrát chloridu meďnatého, CuCl2·2H2O 

Kyselina sírová, w(H2SO4) = 0,96 

 

Postup práce 

Zostavíme si aparatúru ktorá je znázornená na obrázku 41, pričom pri spájaní 

premývačiek je potrebné dbať na ich správne zapojenie a tesnosť. Aparatúra sa skladá 

z frakčnej banky opatrenej oddeľovacím lievikom, sústavou premývačiek, Erlenmayerovej 

banky v pieskovom kúpeli a vývevou. Do frakčnej banky pridáme navážku 5g chloridu 

sodného a do oddeľovacieho lievika nalejeme 30 cm3 koncentrovanej kyseliny sírovej. 

Dihydrát chloridu meďnatého jemne rozotrieme v roztieračke s roztieradlom a odvážime 

z neho 2g, ktoré presypeme do Erlenmayerovej banky, ktorú umiestnime do pieskového 

kúpeľa. Chlorid sodný budeme zahrievať a pomaly k nemu prikvapkávať koncentrovanú 

kyselinu sírovú. Aby vznikajúci chlorovodík prechádzal celou aparatúrou, jej koniec opatríme 

vývevou a miernym podtlakom tak zabezpečíme jeho rovnomerné prúdenie celou aparatúrou. 

Chlorovodík bude prechádzať sústavou premývačiek, najprv cez koncentrovanú kyselinu 

sírovú, ktorá pohltí vodnú paru. Následne prejde chlorovodík cez sklenenú rúrku do 

Erlenmayerovej banky s hydrátom, pričom privádzaný plynný chlorovodík a teda rúrka sa má 

nachádzať asi 2 cm nad CuCl2·2H2O. Teplotu pieskového kúpeľa udržiavame počas procesu 

dehydratácia pri teplote 150°C. Chlorovodík je následne zneškodnený v ďalšej sústave 

premývačiek, kde sa nachádza 20% roztok hydroxidu sodného.  

Dehydratácia dihydrátu chloridu meďnatého na chlorid meďnatý bude prebiehať 1 

hodinu pri teplote 150°C. Po skončení reakcie necháme aparatúru voľne vychladnúť, 

pripravený CuCl2 uskladníme v exikátore, aby sa odstránil povrchovo adsorbovaný 

chlorovodík, následne ho zvážime a určíme výslednú výťažnosť.       
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Obr. 41 Schéma aparatúry na prípravu bezvodého chloridu meďnatého. 

 

Vlastnosti 

Bezvodý chlorid meďnatý je žltohnedá hygroskopická tuhá kryštalická látka dobre 

rozpustná vo vode a iných organických rozpúšťadlách. Zo štruktúrneho hľadiska má 

zlúčenina vrstevnatú štruktúru v ktorej sú meďnaté katióny oktaédricky koordinované 

atómami chlóru a imituje štruktúru CdI2. Svoje využitie nachádza ako kokatalyzátor vo 

Wackerovom procese (transformácia alkénov na aldehydy), alebo Daconovom procese 

(príprava chlóru).  

 

12.3 Príprava hexahydrátu chloridu kobaltnatého 
 

Hexahydrát chloridu kobaltnatého sa priemyselne pripravuje reakciou nerozpustných 

kobaltnatých solí (CoCO3 alebo Co(OH)2) s kyselinou chlorovodíkovou. CoCl2·6H2O 

pripravíme na praktickom cvičení dvojstupňovou syntézou. V prvom kroku sa zrážaciou 

rekciou pripraví nerozpustný monohydrát tetrahydroxidu-uhličitanu trikobaltnatého, ktorý sa 

odseparuje a následne bude v druhom kroku bude reagovať s kyselinou chlorovodíkovou za 

vzniku požadovanej zlúčeniny. Opísané reakcie možno zapísať v tvare: 

 

3 Co(NO3)2(aq) + 3 Na2CO3(aq) + 3 H2O(l)  Co3CO3(OH)4·H2O(s) + 6 NaNO3(aq) + 2 

CO2(g) 

Co3CO3(OH)4·H2O(s) + 6 HCl(aq)  3 CoCl2(aq) + 6 H2O(l) + CO2(g) 
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Chemikálie 

Hexahydrát dusičnanu kobaltnatého, Co(NO3)2·6H2O 

Dekahydrát uhličitanu sodného, Na2CO3·10H2O, pripraviť 20% vodný roztok 

Kyselina chlorovodíková, w(HCl) = 0,36; pripraviť 10% vodný roztok 

 

Postup práce 

Pripravíme si zásobné roztoky, 200g 20% vodného roztoku uhličitanu sodného a 10% 

vodného roztoku kyseliny chlorovodíkovej. V kadičke rozpustíme 10g Co(NO3)2·6H2O v 100 

cm3 destilovanej vody a vzniknutý roztok zohrejeme do varu. Do teplého roztoku dusičnanu 

kobaltnatého pridávame v malých dávkach 200g 20% roztoku uhličitanu sodného, pričom 

pozorujeme vznik fialovej zrazeniny Co3CO3(OH)4·H2O(s). Pozor, pri prídavku celého 

objemu roztoku Na2CO3 môže nastať prudký vývoj oxidu uhličitého, ktorý môže spôsobiť 

pretečenie reakčnej sústavy z kadičky. Z tohto dôvodu je nutné pridávať roztok uhličitanu 

sodného v malých dávkach. Po prídavku celého množstva roztoku Na2CO3 roztok so 

zrazeninou krátko povaríme, následne ju necháme usadiť a roztok nad ňou zlejeme. 

K zrazenine pridáme 200 cm3 destilovanej vody a suspenziu odfiltrujeme na Büchnerovom 

lieviku. Filtračný papier spolu s vlhkou zrazeninou Co3CO3(OH)4·H2O(s) vložíme do 

vypočítaného objemu 10% kyseliny chlorovodíkovej, pričom účinnosť uvedenej reakcie má 

byť 90%. To znamená že od stechiometricky vypočítanej hodnoty objemu 10% HCl je 

potrebné odpočítať 10%. Pri výpočtoch vychádzame z predpokladu, že výťažnosť reakcie 

prípravy Co3CO3(OH)4·H2O(s) je 100%. Kobaltnaté katióny vo vodnom prostredí a 

v nadbytku chloridových iónov tvoria chlorido komplexy, ktoré by v syntetickom postupe 

predstavovali vedľajšie produkty a ovplyvňovali by tak výťažnosť reakcie. Z tohto dôvodu 

použijeme menší objem kyseliny chlorovodíkovej ako je potrebný, následkom čoho budeme 

v roztoku pozorovať prítomnosť ešte nezreagovaného monohydrátu tetrahydroxidu-uhličitanu 

trikobaltnatého. Vzniknutý červený roztok chloridu kobaltnatého následne prefiltrujeme 

a roztok v kadičke odparíme do sucha nad kahanom. Tato pripravený tmavo fialovo produkt, 

CoCl2·2H2O, rozotrieme a ponecháme ho voľne pohlcovať vzdušnú vlhkosť do nasledujúceho 

laboratórneho cvičenia. Tmavo fialový produkt CoCl2·2H2O sa po čase zmení na 

cyklámenový CoCl2·6H2O, ktorý odvážime a vypočítame výťažnosť.          

 

Vlastnosti 

Hexahydrát chloridu kobaltnatého (CoCl2·6H2O) je cyklámenová kryštalická  

hygroskopická látka, ktorej sfarbenie výrazne závisí od počtu koordinovaných a kryštálových 
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molekúl vody v štruktúre zlúčeniny. Bezvodá forma má modrofialovú farbu, ktorá prechádza 

cez tmavo fialovú, ružovofialovú, oranžovofialovú až k cyklámenovo sfarbenému 

hexahydrátu. Kvôli rôznej škále uvedených farebných zmien sa táto zlúčenina využíva ako 

indikátor množstva vzdušnej vlhkosti v silikagély. CoCl2·6H2O je koordinačná zlúčenina, 

ktorej chemické zloženie možno zapísať ako trans-[Co(H2O)4Cl2]·2H2O. Chlorid kobaltnatý 

sa využíva ako katalyzátor v oxidačno-redukčných reakciách v organickej chémii ako aj pri 

galvanickom pokovovaní.    

     

12.4 Príprava chloridu meďného 

 

Chloridové anióny, podobne ako bromidové a na rozdiel od jodidových aniónov, 

tvoria meďnatú aj meďnú soľ. Chlorid meďný môžeme pripraviť synproporcionačnou 

reakciou medzi meďou a meďnatou soľou v prítomnosti chloridových aniónov. Nadbytok 

halogenidu sa používa preto, aby v priebehu reakcie vznikali rozpustné chloridomeďnanové 

anióny a nie samotný nerozpustný chlorid, ktorý by mohol pokrývať povrch medi a tým 

brániť ďalšiemu priebehu reakcie. Chlorid meďný sa z roztoku potom izoluje zriedením 

roztoku. Reakcie môžeme zapísať v tvare: 

 

Cu(s) + CuSO4(aq) + 8 KCl(aq)    2 K3[CuCl4](aq) + K2SO4(aq) 

K3[CuCl4](aq)  CuCl(s) + 3 KCl(aq) 

 

Treba uviesť, že v sústave vznikajú rôzne ďalšie chloridomeďnanové anióny, napr. [CuCl2]
- 

alebo [CuCl3]
2- a len kvôli jednoduchosti sa uvádza v rovnici len jeden typ aniónu. 

 

Chemikálie 

Meď prášková, Cu 

Pentahydrát síranu meďnatého, CuSO4·5H2O 

Chlorid draselný, KCl 

Kyselina sírová, w(H2SO4) = 0,96 

Postup práce 

Zostavíme si aparatúru na reflux. Do varnej banky umiestnime 1,1 g práškovej medi 

(nadbytok 10 %) a vypočítané množstvo modrej skalice a KCl a doplníme vodou na celkový 

objem 50 cm3, ktoré sme okyslili jednou prípadne dvoma kvapkami kyseliny sírovej (Pozor! 

do varnej banky nezabudnúť umiestniť varné telieska). Obsah banky potom refluxujeme 
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dovtedy, kým sa roztok v banke nevyčíri a neodfarbí. Ak je obsah olivovozelenej farby, 

znamená to, že v roztoku sú prítomné ešte ióny Cu2+ a je potrebné pridať ešte meď 

a pokračovať v zahrievaní. Po ukončení reakcie roztok ešte za tepla filtrujeme cez skladaný 

filter do 300 cm3 3 % roztoku kyseliny sírovej. Zriedením sa vylučuje biela zrazenina CuCl, 

ktorú dekantujeme 3 % roztokom H2SO4. Produkt potom rýchlo odfiltrujeme na 

Büchnerovom lieviku, premyjeme etanolom a éterom, zvážime a vypočítame výťažnosť. 

Zloženie produktu dokážeme reakciami s roztokom HCl, NaCl a H2SO4.  

 

Vlastnosti 

Produkt treba chrániť pred stykom so vzduchom a svetlom, pretože pôsobením 

vlhkosti sa oxiduje kyslíkom a pôsobením svetla sa disproporcionuje podľa rovníc: 

 

4 CuCl(s) + 2 H2O(g) + O2(g)   4 CuCl(OH)(s) 

2 CuCl(s)  CuCl2(s) + Cu(s) 

 

Chlorid meďný je vo vode a v zriedenej kyseline sírovej prakticky nerozpustný. 

Rozpúšťa sa v kyseline chlorovodíkovej a v roztokoch chloridov (NaCl, NH4Cl) na 

bezfarebný roztok obsahujúci komplexné chloridomeďnanové anióny [CuCl2]
-, [CuCl3]

2- 

alebo [CuCl4]
3-. 

 

15.5 Príprava jodidu meďného 
 

Jodid meďný sa priemyselne pripravuje priamou reakciou prvkov a teda medi a jódu 

pri zvýšenej teplote, respektíve reakciou oxidu meďnatého s kyselinou jodovodíkovou. 

 

2 Cu(s) + I2(g)  2 CuI(s) 

Cu2O(s) + 2 HI(aq)  2 CuI(s) + H2O(l) 

 

Laboratórne možno CuI pripraviť reakciou meďnatej soli a jodidu alkalického kovu. Na 

prípravu použijeme roztok síranu meďnatého a jodidu sodného, reakciou ktorých vzniká 

požadovaný jodid meďný a elementárny jód. Jód je nežiadúcim produktom, ktorý navyše 

znečisťuje pripravený produkt a je ho možné previesť späť do formy bezfarebných 

rozpustných jodidových aniónov reakciou s tiosíranom sodným. Jodidové anióny tak môžu 

opätovne reagovať s voľnými meďnatými katiónmi, až za vzniku požadovaného produktu bez 
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obsahu nežiadúcich nerozpustných prímesí. Opisované reakcie prípravy jodidu meďného 

možno zapísať nasledovne:  

 

2 CuSO4(aq) + 4 NaI(aq)    2 CuI(s) + I2(s) + 2 Na2SO4(aq) 

I2(s) + 2 Na2S2O4(aq)    2 NaI(aq) + Na2S4O6(aq) 

sumárne: 

2 CuSO4(aq) + 2 NaI(aq) + 2 Na2S2O3(aq)   2CuI(s) + Na2S4O6(aq) + 2 Na2SO4(aq) 

 

Chemikálie 

Pentahydrát síranu meďnatého (CuSO4·5H2O) 

Pentahydrát tiosíranu sodného (Na2S2O3·5H2O) 

Jodid sodný (NaI) 

 

Postup práce 

 Pripravíme si po 50 cm3 zásobných vodných roztokov jodidu sodného, tiosíranu 

sodného a síranu meďnatého s koncentráciou 0,5 mol.dm-3. Do kadičky s väčším objemom 

pridáme pripravený roztok síranu meďnatého, ktorý budem počas celého experimentu miešať 

na elektromagnetickej miešačke. Roztok síranu meďnatého ochladíme v ľadovom kúpeli 

a z dvoch byriet upevnených lapákom a svorkou na stojane budeme súčasne pridávať 

pripravené roztoky tiosíranu sodného a jodidu sodného. Už pri malých prídavkoch reaktantov 

budeme pozorovať tvorbu hnedej zrazeniny, ktorej farba sa po úplnom prídavku reakčných 

zložiek zmení na svetlofialovú, alebo svetložltú farbu. Uvedená farebná zmena indikuje, že 

v roztoku už nie sú prítomné nezreagované meďnaté katióny. V prípade samotnej reakcie 

jodidu draselného a meďnatých katiónov vzniká jodid meďný a jód. Práve vznikajúci jód 

spôsobuje hnedé sfarbenie roztoku a vznikajúceho produktu. Keď zreagujú všetky meďnaté 

katióny prítomné v roztoku, dochádza k postupnému odfarbovaniu roztoku až vznikne 

požadovaná zrazenina jodidu meďného so svetlofialovým, respektíve svetložltým sfarbením. 

Nakoľko táto reakcia prebieha vzájomnou reakciou troch reaktantov, pri použití 

nestechiometrického množstva môžu vznikať vedľajšie produkty. Týmito vedľajšími 

produktmi sú jód, respektíve rôzne komplexy medi a tiosulfáto ligandov, ktoré vznikajú 

v prípade nadbytku tiosíranu sodného. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné, aby boli počas 

reakcie pridané stechiometrické množstvá tiosíranu sodného a jodidu draselného (nie v 

nadbytku). Po úplnom prídavku reaktantov suspenziu vyberieme z ľadového kúpeľa 

a zohrejeme do varu. Potom reakčnú zmes ochladíme na laboratórnu teplotu, prefiltrujeme cez 
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Büchnerov lievik, premyjeme vodou aby sme odstránili rozpustné nečistoty. Produkt spolu 

s filtračným papierom prenesieme na hodinové sklíčko a necháme ho vysušiť v exikátore do 

nasledujúceho cvičenia, potom ho zvážime a vypočítame výťažnosť.     

 

Vlastnosti  

Jodid meďný je biela, žltá až hnedá kryštalická látka nerozpustná vo vode, ktorej 

sfarbenie závisí od spôsobu prípravy ako aj expiračnej doby. Dlhším státím zlúčeniny na 

vzduchu dochádza k jej oxidácii, respektíve rozkladu za vzniku jódu a práve množstvo jódu 

obsiahnuté v zlúčenine spôsobuje jej rôzne sfarbenie.   
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13. Príprava halogenidov v nevodnom prostredí 
 

13.1 Príprava bezvodého bromidu meďnatého 
 

Bezvodý bromid meďnatý pripravíme reakciou pentahydrátu síranu meďnatého 

s bromidom draselným a jeho následnou extrakciou do etanolu. K reakcii dochádza už 

v tuhom stave pri rozotieraní oboch reaktantov v trecej miske, čo vizuálne pozorujeme ako 

stmavnutie rozotieranej zmesi: 

 

CuSO4·5H2O(s) + 2 KBr(s)   CuBr2(s) +  K2SO4(s) + 5 H2O(l) 

 

Chemikálie 

Pentahydrát síranu meďnatého, CuSO4.5H2O 

Bromid draselný, KBr 

Etanol, CH3CH2OH 

 

Postup práce 

Pri príprave vychádzame z 2 g CuSO4·5H2O, ktorú rozotierame s vypočítaným 

množstvom KBr. Rozotrenú zmes prenesieme do patróny (vložky) Soxhletovho extrakčného 

prístroja (Obr. 42). Tento pozostáva z guľatej varnej banky o objeme 250 cm3, samotnej 

extrakčnej časti a spätného chladiča. Extrakčné činidlo (200 cm3 etanolu) dáme do varnej 

banky. 

    

 

Obr. 42 Soxletov extrakčný prístroj (1 – varná banka s guľatým dnom, 2 – extraktor, 3 – guličkový chladič) 
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Alkohol zohrievame pomocou topného hniezda. Pozor! Správnosť zapojenia aparatúry 

a topného hniezda si dáme skontrolovať vyučujúcim. Pary alkoholu kondenzujú v chladiči 

(chladenie pomocou tečúcej vody), odkiaľ etanol stečie do strednej časti aparatúry, v ktorej sa 

nachádza rozotrená zmes. Bromid meďnatý zo zmesi sa v etanole rozpúšťa a sfarbuje ho do 

hneda, kým bezfarebný síran draselný zostáva na dne varnej banky nerozpustený. Ak objem 

etanolu prekročí objem patróny, pretečie vplyvom gravitácie pomocou systému trubičiek do 

varnej banky spolu s rozpusteným produktom. Tento extrakčný postup viackrát zopakujeme, 

aby sme z tuhej zmesi vyextrahovali všetok bromid meďnatý. Po ukončení extrakcie vypneme 

ohrev a po ochladení aparatúry roztok bromidu meďnatého zahustíme na rotačnej vákuovej 

odparke (RVO) (Obr. 43). 

 

 

Obr. 43 Rotačná vákuová odparka 

(1 – varná banka s guľatým dnom, 2 – špirálový chladič, 3 - zberná nádoba) 

 

RVO je prístroj, v ktorom sa dosahuje destilácia rozpúšťadla za zníženého tlaku, ktorý si 

vytvoríme pomocou vodnej vývevy. Pri práci s RVO sa používa štít pre prípad vzniku 

implózie! RVO pozostáva z guľatej varnej banky, v ktorej sa nachádza roztok určený na 

zahustenie. Banka sa ohrieva pomocou vodného kúpeľa a súčasne sa otáča (pomocou 

elektromotora), aby sa zamedzilo vzniku utajeného varu. Druhá časť prístroja pozostáva 

prakticky z chladiča (chladiace médium je voda), v ktorom kondenzujú pary rozpúšťadla. 

Tieto stekajú do zbernej nádoby – guľatej banky. Na chladiči je trubica s kohútikom, ktorým 

sa aparatúra pripája alebo odpája od zdroja zníženého tlaku. 

Po odparení prebytočného rozpúšťadla získaný koncentrovaný roztok prefiltrujeme, 

aby sme odstránili prípadné nečistoty, dáme do porcelánovej misky a odparíme do sucha. 
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Bezvodý bromid meďnatý vo forme tmavohnedého až čierneho prášku odvážime 

a vypočítame výťažnosť. 

Na dôkaz pripraveného produktu zmiešame bromid meďnatý s roztokom jodidu 

draselného. K výslednému produktu pridáme hexán a potom zmes vytrepeme. 

 

2 CuBr2(s)+ 2 KI(aq)    I2(aq)+ 2 CuI(s) + 2 KBr(aq) 

 

Po pridaní hexánu pozorujeme vznik dvoch kvapalných vrstiev, spodnej žltej (I2), a 

hornej bezfarebnej (hexán). Po vytrepaní vzniknú opäť dve vrstvy žltá (I2) a slaboružová (jód 

rozpustený v hexáne). V dolnej kvapalnej vrstve s I2 naviac môžeme vidieť prítomnosť tuhého 

produktu CuI v podobe žltého prášku. 

 

Vlastnosti  

Bromid meďnatý CuBr2 tvorí v bezvodom stave lesklé čierne kryštály, v hydratovanej podobe 

hnedozelené kryštály. Vo vodnom roztoku možno získať adičné, podvojné aj komplexné 

zlúčeniny. 

 

13.2 Príprava a vlastnosti jodidu ciničitého  
 

Jodid ciničitý možno pripraviť reakciou cínu s jódom v chloroforme alebo inom 

vhodnom nepolárnom rozpúšťadle ako je cyklohexán, chlorid uhličitý a pod. 

 

Sn(s) + 2 I2(solv) → SnI4(solv) 

 

Kryštáliky chloridu ciničitého možno z týchto roztokov získať kryštalizáciou. 

 

Chemikálie 

Cín, Sn, granulovaný alebo pájka (zliatina obsahujúca napr. 50 % Sn, 25 % Pb, 25 % Cd),  

Jód, I2, kryštalická látka 

Chloroform, CHCl3, étericky zapáchajúca bezfarebná kvapalina (tv = 61,15 ºC; ρ20ºC = 1,4832 

g.cm-3) 
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Postup práce 

Upozornenie! Pri práci s jódom a chloroformom, ktoré sú zdraviu škodlivé, sa vyhýbame 

vdychovaniu ich pár a kontaktu s pokožkou. S chloroformom pracujeme v digestóriu alebo 

v dobre utesnenej aparatúre. 

3 g cínu postrihaného na malé kúsky a 10 g jódu umiestnime v 100 cm3 varnej banke 

s guľatým dnom, na ktorú pripojíme spätný chladič (Obr. 44).  

 

Obr. 44 Aparatúra na reflux potrebná na prípravu SnI4 

 

Pridáme 50 cm3 chloroformu cez vrchný otvor chladiča. Banku s chladičom 

umiestnime na železný kruh s keramickou sieťkou a opatrne zahrievame slabým plameňom 

plynového kahana. Reakcia je skončená, ak má roztok oranžové sfarbenie a skondenzované 

rozpúšťadlo zo spätného chladiča je bezfarebné (neosahuje rozpustený jód). Látkou určujúcou 

množstvo produktu je pri tejto príprave jód, ktorý zreaguje úplne a v sústave ostáva 

nezreagovaný cín. Horúci roztok jodidu ciničitého prefiltrujeme cez skladaný filter do suchej 

vysokej kadičky a roztok ochladíme zmesou vody s ľadom. Vykryštalizovaný SnI4 (viď Obr. 

45) odsajeme na Büchnerovom lieviku, vysušíme medzi filtračnými papiermi, odvážime 

a vypočítame výťažnosť. Odfiltrovaný nezreagovaný cín premyjeme teplou vodou, vysušíme 

medzi filtračnými papiermi, odvážime a vrátime späť do prachovnice. O čistote pripraveného 

SnI4 sa presvedčíme stanovením teploty topenia.  
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Obr. 45 Pripravený jodid ciničitý. 

 

Poznámka 

V prípade použitia pájky namiesto cínu treba použiť dvojnásobne väčšiu navážku 

pájky ako jódu. Reakčná zmes sa musí počas syntézy miešať, pretože súčasne s jodidom 

ciničitým vzniká nerozpustný jodid olovnatý, ktorý pokrýva pájku a zabraňuje ďalšiemu 

priebehu reakcie. 

Acidobázické vlastnosti jodidu ciničitého využijeme na jeho dôkaz. Jodid ciničitý ako 

Lewisova kyselina reaguje s vodou nasledovne: 

 
SnI4(s) + (x+6) H2O(l) [SnI4(H2O)2]·(x+4) H2O SnO2·xH2O(s) + 4 H3O+(aq) + 4 I-(aq) 

 

 

Pôvodne oranžové sfarbenie jodidu ciničitého sa postupne mení na biele. Produkty hydrolýzy 

možno dokázať univerzálnym indikátorovým papierikom, pH-metrom (zvýšená koncentrácia 

iónov H3O
+) alebo iónmi Ag+ a Pb2+ (aplikované napr. ako roztok AgNO3 a Pb(NO3)2, ktoré 

s I- iónmi vytvoria zrazeninu AgI resp. PbI2 

 

Postup: 

1. Do skúmavky dáme malé množstvo jodidu ciničitého, pridáme destilovanú vodu 

a pozorujeme zmenu sfarbenia jodidu ciničitého. 

2. Z roztoku pomocou sklenenej tyčinky prenesieme malé množstvo na univerzálny 

indikátorový papierik položený na hodinovom skle a zistíme koncentráciu iónov H3O
+ 

(pH). 

Ag+(aq) + I-(aq) AgI(s)

Pb2+(aq) + 2I-(aq) PbI2(s)
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3. Z roztoku odlejeme malé množstvo do dvoch skúmaviek. Do jednej skúmavky 

pridáme vodný roztok dusičnanu strieborného a do druhej vodný roztok dusičnanu 

olovnatého a pozorujeme zmeny v skúmavkách.  

 

Vlastnosti  

Jodid ciničitý je oranžovočervená kryštalická látka, ktorá sa topí pri teplote 144,5 ºC. 

Začína sublimovať pri teplote 180 ºC. Zlúčenina sa dobre rozpúšťa v chloride uhličitom, 

chloroforme, benzéne, sírouhlíku, etanole a éteri. V uvedených nevodných rozpúšťadlách, 

v parách ako aj v tuhej fáze sa vyskytuje vo forme tetraedrických molekúl SnI4.  

Jodid ciničitý je Lewisova kyselina, ktorá reaguje s vodou (Lewisovou zásadou) čiže 

hydrolyzuje. Táto hydrolýza môže byť úplná, ale možno ju obmedziť kyselinou 

chlorovodíkovou alebo jodovodíkovou. Možno jej čiastočne zabrániť aj prídavkom jodidov 

alkalických kovov.  

V alkoholovom roztoku jodovodíka reaguje jodid ciničitý s jodidmi alkalických kovov 

za vzniku čiernej kryštalickej zlúčeniny typu M2
I[SnI6]. Tieto zlúčeniny obsahujú oktaedrický 

hexajodociničitanový anión [SnI6]
2-. Jodid ciničitý v roztoku polárneho rozpúšťadla vytvára 

s jodidovými aniónmi komplexné ióny, čo sa prejavuje stmavnutím roztoku po pridaní 

jodidov.  

 

13.2.1 Destilácia znečisteného chloroformu po syntéze jodidu ciničitého 
 

Postup – Z filtrátu (po vykryštalizovanom jodide ciničitom), oddestilujeme v suchej 

destilačnej aparatúre chloroform. Oddestilované rozpúšťadlo je zvyčajne znečistené jódom. 

Čistý chloroform získame opätovnou destiláciou znečisteného chloroformu tak, že 

k chloroformu, ktorý je sfarbený na ružovo (stopami jódu) pridáme niekoľko kryštálikov 

pentahydrátu tiosíranu sodného (Na2S2O3·5H2O) a roztok pretrepávame dovtedy, kým sa 

neodfarbí. Potom z roztoku oddestilujeme čistý chloroform. 

 

13.3 Príprava hexajodidociničitanu sodného 
 

Hexajodidociničitan je komplexný anión v ktorom je na cetrálny atóm cínu 

v oxidačnom stave +IV koordinovaných šesť jodido ligandov. Geomterický polyéder 

vznikajúci koordináciou I- ligandov na Sn+IV katióny má tvar oktaédra. Hexajodidociničitany 

alkalických kovov sa najčastejšie pripravujú reakciou jodidu ciničitého s jodidom alkalického 
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kovu v nevodnom prostredí, ktorým v tejto úlohe bude acetón. Priebeh chemickej reakcie 

možno zapísať v tvare: 

 

SnI4(solv) + 2 NaI(solv) → Na2[SnI6](solv) 

 

Chemikálie 

Jodid ciničitý (SnI4) 

Jodid sodný (NaI) 

Acetón ((CH3)2C=O)  

 

Postup práce 

V kadičke rozpustíme 2g jodidu ciničitého pripraveného v predchádzajúcej úlohe, 

spolu s 1g jodidu sodného v 50 cm3 acetónu a reakčnú sústavu pomaly zahrejeme na 

elektromagnetickej miešačke do varu. Počas ohrevu môžeme pozorovať vznik tmavého 

roztoku. Reakčnú zmes ponecháme pri miernom vare, pokiaľ výsledný objem roztoku bude 

približne 20 cm3. Následne roztok ochladíme v ľadovom kúpeli a môžeme pozorovať vznik 

tmavomodrých kryštálov zlúčeniny hexajodidociničitanu sodného. Výsledný produkt 

odfiltrujeme, vysušíme voľne na vzduchu, zvážime a vypočítame výťažnosť. 

 

Vlastnosti  

Hexajodidociničitan sodný je tmavomodrá kryštalická látka dobre rozpustná 

v nepolárnych organických rozpúšťadlách ako CCl4, CHCl3, C6H6, (CH3)2C=O a iné. 

Zlúčenina je počas dlhodobej expozícii na vzduchu nestabilná a rozkladá sa vplyvom 

vzdušnej vlhkosti.    

 

 

13.4 Plameňové skúšky chloridov kovov 

 

Určité poznatky o termických vlastnostiach neznámej látky, čiastočne aj o jej povahe a 

zložení možno získať orientačnými skúškami v plameni. Pre správanie sa látok pri skúškach v 

plameni možno uviesť tieto príklady: 

 

Látka horí: Organická zlúčenina. Pri nižších alifatických zlúčeninách je horenie dokonalé, 

plameň nečadí. Pri vyšších alifatických zlúčeninách je plameň veľmi čadivý. 
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Ak látka zhorí úplne, obsahuje len organické zlúčeniny. Ak po spaľovaní aj v oxidačnom 

plameni zanecháva zvyšok, látka musela obsahovať aj anorganickú zložku. 

 

Látka prchá: Amónne soli, zlúčeniny ortuti, arzénu a organické zlúčeniny s nízkou teplotou 

varu. Čiastočne prchajú aj halogenidy ťažkých kovov.  

 

Látka husto dymí: Amónne soli a látky ľahko sublimujúce. 

 

Látka prská (dekrepituje): Kryštalohydráty alebo látky obsahujúce vodu ako vlhkosť. 

 

Látka sa topí: Ak po ochladnutí tavenina stuhne na sklovinu, sú to soli alkalických kovov, 

fosforečnany, boritany. 

 

Látka nehorí, po žíhaní zostáva zvyšok: Anorganické zlúčeniny predovšetkým ťažkých 

kovov. Podľa zafarbenia zvyšku možno určiť oxidy: 

- čierny až tmavohnedý (CuO, Mn2O3, Fe2O3), 

- hnedočervený (PbO2, CdO, SnO), 

- žltý až zelený (PbO, Cr2O3, NiO, CoO), 

- žltý za horúca, biely za studena (ZnO), 

- biely (SnO, Al2O3, SiO2), 

- biely a v silnom žiari svieti (MgO, CaO, BeO, BaO, SrO). 

 

Látka farbí plameň: Zafarbenie plameňa môže byť: 

- žlté (soli Na+), 

- svetlofialové až modré (soli K+, Rb+ a Cs+), 

- oranžové (soli Ca2+), 

- červené (soli Sr2+), 

- karmínovočervené (soli Li+), 

- zelené (soli Ba2+, H3BO3, prchavé zlúčeniny medi a tália). 

 

Chemikálie 

Vzorky známych a neznámych tuhých látok 
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Postup práce 

 

Pozor: Pt drôtik nesmie byť žíhaný v svietivom plameni, pretože Pt reaguje pri zvýšenej 

teplote s uhlíkom! 

 

Malé množstvo látky naberieme na platinový drôtik a urobíme skúšku na farbenie plameňa. 

Na túto skúšku sú najvhodnejšie chloridy kovov, ktoré ľahko prchajú. Preto drôtik najprv 

ponoríme do kyseliny chlorovodíkovej, potom ešte vlhký do skúmanej látky, aby sa 

rozložiteľné zlúčeniny aspoň čiastočne zmenili na chloridy. Nakoniec drôtik s látkou 

ponoríme do dolnej povrchovej časti nesvietivého plameňa.  
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14. Príprava koordinačných zlúčenín I 
 

14.1 Príprava cis- a trans-izomérov chloridu dichlorido-bis(etán-1,2 

        diamín)kobaltitého 
 

Molekula etán-1,2-diamínu (NH2CH2CH2NH2), nazývaná aj etyléndiamín (en, 

v ďalšom texte sa používa tento zaužívaný názov), tvorí ako ligand veľký počet 

koordinačných zlúčenín. Obyčajne uprednostňuje súčasnú koordináciu obidvoch donorových 

atómov dusíka k tomu istému centrálnemu atómu za tvorby chelátových komplexov. Tvoria 

sa tak päťčlenné cyklické útvary, ktoré sú termodynamicky značne stabilné. Uvedený spôsob 

koordinácie sa obyčajne pozoruje v komplexoch obsahujúcich dve alebo tri molekuly 

etyléndiamínu. V prípade, ak komplex obsahuje len jednu molekulu etyléndiamínu, sa tiež 

potvrdil ďalší možný spôsob koordinácie tohto dvojfunkčného ligandu a to ako mostíková 

skupina medzi dvoma centrálnymi atómami. 

Komplexy etyléndiamínu predstavujú z hľadiska javu izomérie názorný príklad 

možnosti tvorby izomérnych zlúčenín rôzneho typu v závislosti od podmienok ich prípravy. 

Pripravujú sa najčastejšie vo vodných roztokoch, v ktorých sú väčšinou aj dobre rozpustné. 

V málo polárnych rozpúšťadlách, ako sú etanol alebo dietyléter, sa takmer nerozpúšťajú. 

Vzhľadom na dobrú koordinačnú schopnosť etyléndiamínu sa pripravujú predovšetkým 

substitučnými reakciami v koordinačnej sfére centrálnych atómov obsahujúcich ako ligandy 

molekuly vody alebo amoniaku. Niektoré, obyčajne menej stále, izoméry komplexov 

etyléndiamínu možno pripraviť len rôznymi heterogénnymi reakciami. Komplexy 

etyléndiamínu s homoligandovou koordinačnou sférou (obsahujú ako ligandy len molekuly 

etyléndiamínu) možno pripraviť vo forme optických izomérov. Komplexy s heteroligandovou 

koordinačnou sférou sa už izolovali ako geometrické izoméry (rovnaké ligandy sú v trans- 

alebo cis- vzájomných polohách (Obr. 46a) tak súčasne v prípade cis- izomérov aj optické 

izoméry (Obr. 46b). Navyše, nelinearita molekuly etyléndiamínu principiálne umožňuje 

prípravu aj ďalších izomérov, odlišujúcich sa vo vzájomnej polohe skupín NH2CH2, t.j. 

v konformácii samotného ligandu. Pripravené izoméry sa vždy odlišujú niektorými 

fyzikálnymi alebo chemickými vlastnosťami, ktoré sú spôsobené rozdielnosťou v štruktúre 

komplexných molekúl alebo iónov, z ktorých sú izomérne látky vybudované. 

Na spôsobe prípravy a vlastnostiach trans a cis-izomérov chloridu bis(etyléndiamín)-

dichloridokobaltitého, ktoré sú uvedené v ďalšej časti, sa demonštrujú aspoň niektoré 

odlišnosti v príprave a vlastnostiach izomérnych komplexov etyléndiamínu. 
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 a - izoméria cis a trans        b - optická izoméria v prípade cis-izoméru 

Obr. 46 Izoméria v oktaedrickom komplexe s dvoma dvojfunkčnými ligandami 

  

14.2 Príprava a vlastnosti trans izoméru chloridu bis(etán-1,2-diamín)- 

       dichloridokobaltitého (trans-[CoCl2(en)2]Cl) 
 

Trans-izomér chloridu bis(etyléndiamín)-dichloridokobaltitého možno pripraviť 

jednoduchým postupom, pri ktorom sa najskôr vodný roztok chloridu kobaltnatého 

a etyléndiamínu oxiduje vzdušným dikyslíkom na rozpustný komplex [Co(en)3]Cl3. Po 

pridaní kyseliny chlorovodíkovej v nadbytku, zahrievaní a zahustení roztoku sa izoluje ako 

medziprodukt adičná zlúčenina zloženia trans-[CoCl2(en)2]Cl·HCl 

 

4 CoCl2(aq) + 8 en(aq) + 8 HCl(aq) + O2(g) → 4 trans-[CoCl2(en)2]Cl·HCl(s) + 2 H2O(1) (1) 

 

Termickým rozkladom tuhého adičného medziproduktu sa pripraví trans- izomér vo forme 

jemne kryštalického prášku 

 

trans-[CoCl2(en)2]Cl·HCl(s)   →   trans-[CoCl2(en)2]Cl(s) + HCl(g)   (2) 

 

Reakcia prebieha tak, že v prvom stupni sa po koordinácii molekúl etyléndiamínu na 

centrálny atóm Co(II) a oxidácii Co(II) na Co(III) utvorí oktaedrický 

tris(etyléndiamín)kobaltitý komplex. Pôsobením kyseliny chlorovodíkovej za tepla dochádza 

k substitúcii ľubovoľného atómu dusíka v koordinačnej sfére atómu Co(III) chloridovým 

aniónom, ale druhý chloridový anión substituje atóm dusíka ďalšej molekuly koordinovaného 

etyléndiamínu už v trans-polohe vzhľadom na prvý chlorido ligand. Súčasne jedna z dvoch 

molekúl etyléndiamínu, ktoré sú v dôsledku uvedenej substitúcie koordinované len jedným 

atómom dusíka, sa uvoľní z koordinačnej sféry a druhá molekula sa opätovne koordinuje ako 

chelátový ligand na uvoľnené miesto aj druhým atómom dusíka. Odparením určitého 

trans cis

ciscis
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množstva vody z roztoku a jeho ochladením izolujeme potom adičný medziprodukt trans-

izoméru, ktorý je pri daných podmienkach prípravy (nadbytok kyseliny chlorovodíkovej) 

menej rozpustný ako samotný trans-izomér. 

 

Chemikálie 

Hexahydrát chloridu kobaltnatého (CoCl2·6H2O) – kryštalická látka, 

Etán-1,2-diamín (NH2CH2CH2NH2) – kvapalina, (tv = 116 oC,  = 0,899 g.cm-3) 

Kyselina chlorovodíková (HCl) – koncentrovaný vodný roztok (w(HCl) = 0,36), 

Etanol (C2H5OH) – bezfarebná kvapalina (tv = 78,4 oC,  = 0.789 g.cm-3), 

Dietyléter ((CH3CH2)2O) – prchavá bezfarebná kvapalina (tv = 34,6 °C,  = 0.713 g.cm-3) 

 

Postup práce 

V kadičke zmiešame 30 cm3 vodného roztoku etyléndiamínu so zložením w(en) = 0,10 

s roztokom, ktorý sme pripravili rozpustením 8,0 g jemne rozotreného hexahydrátu chloridu 

kobaltnatého v 25 cm3 vody. Výsledný roztok prelejeme do zábrusovej premývačky, ktorej 

dlhšia rúrka zasahujúca ku dnu premývačky a je ukončená fritou. Kratšiu rúrku napojíme na 

vodnú vývevu a roztok intenzívne prebublávame nasávaním vzduchu asi 1 hodinu. Roztok 

potom prelejeme do kadičky, pridáme za miešania 17 cm3 koncentrovaného vodného roztoku 

kyseliny chlorovodíkovej a odparujeme na vodnom kúpeli až na výsledný objem asi 35 cm3. 

Takto zahustený roztok ochladíme (zmesou ľadu a chloridu sodného) a vylúčené zelené 

kryštáliky hydrogenchloridového adičného medziproduktu trans-[CoCl2(en)2]Cl·HCl (viď 

Obr. 47) odfiltrujeme na frite od fialového roztoku. Kryštáliky premyjeme etanolom, potom 

malým množstvom dietyléteru a nakoniec dôkladne vysušíme od zvyšku organických 

rozpúšťadiel priamo na frite dlhším odsávaním v prúde vzduchu. 

 

 

Obr. 47 Pohľad na výsledný produkt trans-[CoCl2(en)2]Cl·HCl vo forme a) mikrokyštalického materiálu 

získaného prudkým ochladením nasýteného roztoku a b) produkt získaný dlhodobou izotermickou 

kryštalizáciou.  
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Výsledný produkt trans-[CoCl2(en)2]Cl získame termickým rozkladom 

hydrogenchloridového medziproduktu pri 110 oC podľa rovnice (2) a to v tenkej vrstve na 

Petriho miske. V priebehu asi 30 minút sa všetok viazaný chlorovodík z tuhej fázy uvoľní 

a získame zelený jemne kryštalický prášok trans- izoméru. Komplex odvážime, vypočítame 

výťažnosť a časť z neho použijeme na prípravu cis-izoméru chloridu bis(etyléndiamín)-

dichloridokobaltitého.  

Na záver nakreslite geometrický štruktúrny vzorec trans-bis(etyléndiamín)-dichlorido 

kobaltitého komplexného katiónu. 

 

Vlastnosti trans-[CoCl2(en)2]Cl 

Chlorid trans-bis(etyléndiamín)-dichloridokobaltitý je tmavozelená jemne kryštalická 

diamagnetická látka. Centrálny atóm Co(III) je oktaedricky koordinovaný dvoma molekulami 

etyléndiamínu (ako chelátové ligandy) a dvoma chloridovými aniónmi v trans-polohách. Má 

charakteristické elektrónové a infračervené spektrá, ktoré umožňujú dostatočne spoľahlivo 

odlíšiť trans-izomér od cis- izoméru. 

Trans- izomér je veľmi dobre rozpustný vo vode, ale takmer nerozpustný v bežných 

organických rozpúšťadlách. Vo vodnom roztoku sa postupne rozkladá za tvorby akva-

chlorido- až diakva-bis(etyléndiamín)kobaltitého komplexného katiónu. Odparovaním 

neutrálneho roztoku, najlepšie až do sucha, pri 90 až 100 oC trans-izomér izomerizuje na 

racemickú zmes cis-izoméru. 

 

14.3 Príprava a vlastnosti cis izoméru chloridu bis(etán-1,2-diamín)- 

       dichloridokobaltitého, (cis-[CoCl2(en)2]Cl) 
 

Spoločným základom pre viaceré postupy prípravy chloridu cis-bis(etyléndiamín)-

dichloridokobaltitého je postupná izomerizácia trans-izoméru rozpusteného v polárnom 

rozpúšťadle pri zvýšenej teplote 

 

trans-[CoCl2(en)2]Cl(aq)  →  cis-[CoCl2(en)2]Cl(aq) 

 

Premenu trans-izoméru na cis-izomér možno najjednoduchšie uskutočniť v neutrálnom 

vodnom roztoku a to zohrievaním na vodnom kúpeli. Izomerizácia neprebieha kvantitatívne 

a zahustený vodný roztok alebo jeho tuhý odparok vždy obsahuje aj významný podiel 
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pôvodného trans-izoméru. Navyše dlhodobým zohrievaním roztoku trans-izoméru alebo 

opakovaným odparením roztoku pripraveného z prvého odparku dosucha dochádza už 

k čiastočnej zmene v zložení koordinačnej sféry centrálneho atómu Co(III). Pomerne čistý 

produkt cis-izoméru, ale v nižšom výťažku, možno pripraviť dlhodobejšou kryštalizáciou pri 

teplote okolo 0 oC z čiastočne zahusteného roztoku alebo postupným vymývaním 

nezreagovaného trans-izoméru z odparku malými množstvami studenej vody priamo na 

fritovom lieviku. 

Usporiadanie ligandov v koordinačnej sfére cis-izoméru [CoCl2(en)2]Cl spôsobuje, že 

látka môže byť pripravená vo forme dvoch optických izomérov. Produkt pripravený 

uvedeným všeobecným postupom je preto vždy aj zmesou optických izomérov. Príprava cis- 

izoméru vo forme opticky aktívnej čistej látky je náročnejšia a vyžaduje použitie špeciálnej 

separačnej techniky alebo selektívnych organických činidiel.  

 

Chemikálie 

Chlorid trans-bis(1,2-diaminoetán)-dichloridokobaltitý (trans-[CoCl2(en)2]Cl), pripravený 

podľa predchádzajúcej úlohy, 

Etanol (C2H5OH), bezfarebná kvapalina tv = 78,3 °C), 

Dietyléter ((C2H5)2O), veľmi prchavá kvapalina (tv = 34,6 °C) 

 

Postup práce 

V malej úzkej kadičke rozpustíme 1,5 g trans-[CoCl2(en)2]Cl v 10 cm3 destilovanej 

vody. Kadičku s roztokom zelenej farby dáme na vopred vyhriaty vodný kúpeľ a pozorujeme 

farebné zmeny. Roztok, ktorý sa už zohriatím zmení na fialový, najprv odparíme a potom 

chladíme zmesou ľadu a chloridu sodného tak dlho, kým sa nevylúči dostatočné množstvo 

modrofialových kryštálikov, ktoré rýchlo odsajeme na frite, premyjeme najmenšími 

množstvami studeného etanolu a dietyléteru a predsušíme v prúde vzduchu. Konečný produkt 

cis-izoméru získame dosušením v exsikátore za vákua, ktorý zvážime a vypočítame 

výťažnosť. 

Podobne ako v prípade trans-izoméru nakreslite geometrické štruktúrne vzorce pre 

optické izoméry cis-bis(etyléndiamín)-dichloridokobaltitého katiónu. 

 

Vlastnosti cis-[CoCl2(en)2]Cl 

Chlorid cis-bis(etyléndiamín)-dichloridokobaltitý tvorí modrofialové kryštáliky alebo 

červenofialový jemne kryštalický prášok. Tvar kryštálov a sfarbenie komplexu závisí od 
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spôsobu jeho prípravy. Cis-izomér je rovnako ako trans-izomér diamagnetický oktaedrický 

komplex s chelátovo koordinovanými molekulami etyléndiamínu, ale s dvoma chlorido-

ligandami umiestenými v cis-polohe. 

Cis-izomér, podobne ako trans-izomér, sa veľmi dobre rozpúšťa vo vode a postupne 

sa rozkladá za vzniku akva-bis(etyléndiamín)kobaltitých komplexných katiónov. V bežných 

organických rozpúšťadlách je málo rozpustný. V roztoku sušeného metanolu sa izomerizuje 

na trans-izomér. Najčastejším postupom pripravený produkt cis-izoméru, a to z vodného 

roztoku trans-izoméru, je vždy zmesou dvoch optických izomérov (Obr. 41b). Aj náročnejším 

postupom oddelené optické izoméry tejto látky vo vodných roztokoch vždy postupne 

racemizujú, a to už aj pri laboratórnej teplote. 

 

14.4 Príprava trihydrátu tris(oxaláto)hlinitanu draselného 
 

Komplexnú zlúčeninu trihydrát tris(oxaláto)hlinitanu draselného pripravíme 

rozpustením kovového hliníka v silnej zásade za uvoľnenia plynného vodíka a následnou 

substitúciou hydroxo ligandov oxalátovou skupinou podľa reakcií: 

 

2 Al(s) + 2 KOH(aq) + 6 H2O(l) → 2 K[Al(OH)4](aq) + 3 H2(g) 

K[Al(OH)4](aq) + 3 (COOH)2·2H2O(s) + 2 KOH(aq) → K3[Al(C2O4)3]·3H2O(s) + 9 H2O(l) 

 

Táto úloha je tiež príkladom toho, že kovy sa môžu rozpúšťať nielen v kyselinách, ale 

aj v zásadách. Je to možné, ak štandardný elektródový potenciál príslušného kovu je 

zápornejší ako je hodnota potenciálu vodíkovej elektródy v zásaditom prostredí, napr. pri pH 

= 13: 

E = Eo + 0,059.log[H+] = 0 – 0,059.13 = –0,77 V 

 

Porovnajte túto hodnotu s hodnotou Eo(Al3+/Al) = –1.66 V.  

 

Chemikálie 

Hliník, Al 

Roztok KOH 

Dihydrát kyseliny šťavelovej, (COOH)2·2H2O 
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Postup práce 

Pri príprave použijeme 1 g práškového hliníka, ktorý pomaly po častiach pridávame 

do roztoku 6 g  hydroxidu draselného v 50 cm3 vody vo vysokej kadičke s objemom 250 cm3. 

V prípade pridania celého množstva hliníka naraz môže obsah kadičky „vyvrieť“. Keď ustane 

vývoj vodíka, zohrejeme roztok do varu a roztok prefiltrujeme. Do prefiltrovaného horúceho 

roztoku pridáme v niekoľkých dávkach 14 g kryštalickej kyseliny šťaveľovej vo forme 

dihydrátu, až kým sa vzniknutá zrazenina práve rozpustí pri pokračujúcom vare. Roztok 

prefiltrujeme, ochladíme na laboratórnu teplotu a pridáme 50 cm3 etanolu. Obsah ochladíme 

na ľade a vylúčené kryštály odsajeme na Büchnerovom lieviku, premyjeme etanolom a 

vysušíme na vzduchu pri laboratórnej teplote. Nakoniec produkt zvážime a vypočítame 

výťažnosť. 

Pripravený produkt dáme do okysleného roztoku KMnO4 a mierne zahrejeme. 

V kyslom prostredí dôjde k rozpadu komplexu a uvoľneniu oxalátových aniónov do roztoku. 

Tie následne reagujú s prítomnými manganistanovými aniónmi za vzniku CO2 a vizuálne 

pozorujeme odfarbenie roztoku: 

 

2 K3[Al(C2O4)3](aq) + 3 H2SO4(aq) → 3 H2C2O4(aq) + 3 K2C2O4(aq)+ Al2(SO4)3(aq) 

2 MnO4
-(aq) + 16 H3O

+(aq)+ 5 C2O4
2-(aq) → 2 Mn2+(aq)+ 10 CO2(g) + 24 H2O(l) 



    134 

15. Príprava koordinačných zlúčenín  II 

 

15.1 Príprava tetraacetáto-diakva-dichromnatého komplexu  
 

Chromnaté zlúčeniny sú veľmi nestále a oxidujú sa nielen vo vodnom roztoku, ale aj 

v tuhom stave, lebo sú silnými redukovadlami. Ich redoxné vlastnosti vyjadruje hodnota 

štandardného elektródového potenciálu polreakcie 

 

[Cr(H2O)6]
3+ + e-  [Cr(H2O)6]

2+   (1) 

Eo(Cr3+/Cr2+) = -0.41 V 

 

Chromnaté zlúčeniny sa môžu oxidovať na chromité dikyslíkom i oxóniovými katiónmi. 

Oxidácia v roztoku katiónmi H3O
+ prebieha pomaly, dikyslíkom rýchlo. Preto sa musia 

roztoky chromnatých zlúčenín uchovávať v inertnej atmosfére. Aj tak sa postupne rozkladajú 

rôznou rýchlosťou a to v závislosti od koncentrácie oxóniových katiónov a redoxných 

vlastností prítomných aniónov. 

Chromnaté zlúčeniny sa najjednoduchšie pripravujú redukciou chromitých zlúčenín 

vodíkom, ktorý vzniká redukciou zinku v kyslom vodnom roztoku 

 

Zn(s) + 2H3O
+(aq) + 2 H2O(1) → [Zn(H2O)4]

2+(aq) + H2(g)  (2) 

2 [Cr(H2O)6]
3+(aq) + H2(g)+ 2H2O(1) → 2 [Cr(H2O)6]

2+(aq) + 2 H3O
+(aq)  (3) 

 

Ak sa reakciou (2) pripraví vodík v nadbytku, potom súčasne vytvára nad roztokom inertnú 

atmosféru a tým zabraňuje oxidácii CrII v roztoku vzdušným kyslíkom. 

Z vodných roztokov chromnatých zlúčenín možno izolovať väčší počet 

kryštalohydrátov chromnatých solí. Vodné roztoky chromnatých solí, ako aj tuhé hydráty 

chromnatých solí silných kyselín, sú obyčajne modro sfarbené. Bezvodé soli a hydráty solí 

slabých kyselín majú rôzne sfarbenie. 

Z vodného roztoku chromitej soli možno redukciou vodíkom, ktorý vzniká redukciou 

zinku v kyslom prostredí, pripraviť tetraacetáto-diakvadichromnatý komplex, 

[Cr2(CH3COO)4(H2O)2], ktorý sa pre svoju stálosť často používa ako východisková látka na 

prípravu iných chromnatých zlúčenín. Možno ho pripraviť dvojstupňovou reakciou. V prvom 

stupni sa v kyslom prostredí zredukuje chlorid chromitý vodíkom na chlorid chromnatý, čo 

možno zapísať na základe rovníc (2) a (3) takto 
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2 [Cr(H2O)6]Cl3(aq) + Zn(s) → 2 [Cr(H2O)6]Cl2(aq) + ZnCl2(aq) (4) 

 

V druhom stupni reaguje hexaakvachromnatý katión v kyslom roztoku s nadbytkom octanu 

sodného v nasýtenom vodnom roztoku. Zo sústavy sa pritom vylučuje tehlovočervený 

tetraacetáto-diakvadichromnatý komplex 

 

2 [Cr(H2O)6]Cl2(aq) + 4 CH3COONa(aq) → [Cr2(CH3COO)4(H2O)2](s) + 4 NaCl(aq) + 10 

H2O(1) (5) 

 

Chemikálie 

Hexahydrát chloridu chromitého, CrCl3·6H2O, kryštalická látka, 

Kyselina chlorovodíková, HCl, koncentrovaný vodný roztok, w(HCl) = 0,36, 

Zinok, Zn, stružliny, 

Trihydrát octanu sodného, CH3COONa·3H2O, kryštalická látka, 

Etanol, C2H5OH, bezfarebná kvapalina (tv = 78,3 oC), 

Dietyléter, (C2H5)2O, veľmi prchavá kvapalina (tv = 34,6 oC), 

Ľadová prevarená destilovaná voda (asi 200 cm3) 

 

Postup práce 

Zostavíme jednoduchú aparatúru podľa Obr. 48. 

 

 

 

Obr. 48 Aparatúra na prípravu tetraacetáto-diakvadichromnatého komplexu 
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Malú varnú banku uzatvoríme gumovou zátkou s troma otvormi, do ktorých vopred 

zasunieme oddeľovací lievik a dve sklené rúrky ohnuté do pravého uhla. Kratšia rúrka, ktorá 

slúži na odvod vodíka z priestoru nad reakčnou zmesou, sa napojí cez hadičku opatrenú 

tlačkou T1
 na ďalšiu rovnú sklenenú rúrku s jedným koncom vytiahnutým do kapiláry. Zúžený 

koniec rúrky ponoríme aspoň 1 cm pod hladinu vody v kadičke. Druhá ohnutá rúrka musí byť 

taká dlhá, aby po zasunutí cez gumovú zátku bol jej koniec ponorený v reakčnej zmesi tesne 

nad vrstvou stružliniek zinku. Aj túto druhú ohnutú rúrku spojíme cez kratšiu hadičku 

opatrenú tlačkou T2 na ďalšiu rovnú sklenenú rúrku. Jej koniec musí dosiahnuť až na dno 

malej  Erlenmayerovej banky. 

Do banky dáme 3,5 g zinku a roztok chloridu chromitého pripravený rozpustením 3,75 g 

CrCl3.6H2O v 12,5 cm3 vopred prevarenej vody. Takúto vodu, zbavenú väčšej časti 

rozpusteného kyslíka, používame aj pri ostatných operáciách v celom postupe. Uzavrieme 

tlačku T2 a cez oddeľovací lievik pomaly pridávame 10 cm3 koncentrovanej kyseliny 

chlorovodíkovej dovtedy, kým sa roztok nad nezreagovaným zinkom vyčíri a odfarbí 

a nebude mať jasnomodré sfarbenie. Kyselina sa nesmie pridávať príliš rýchlo, lebo by mohlo 

dôjsť k značnému speneniu roztoku a k jeho úniku cez druhú otvorenú rúrku do vodného 

uzáveru. V priebehu redukcie chloridu chromitého, ktorá trvá asi jednu hodinu, občasným 

potrasením celej aparatúry premiešame reakčnú zmes. 

Medzitým si pripravíme zmes nasýteného roztoku octanu sodného a tuhého octanu 

sodného a to zmiešaním 22,5 g jemne rozotretého trihydrátu octanu sodného v 20 cm3 vody 

a prelejeme ju do Erlenmeyerovej banky. Pokiaľ sa ešte vodík intenzívne vyvíja, uzavrieme 

tlačkou T1 odvod vodíka a naopak otvoríme druhú tlačku T2. V priebehu pretláčania roztoku 

chloridu chromnatého je potrebné, aby sklenená rúrka bola ponorená do zmesi octanu 

sodného. Pritom dochádza ihneď k tvorbe tehlovočervenej kryštalickej látky. Po takmer 

úplnom vytlačení roztoku chloridu chromnatého nad nezreagovaným zinkom ihneď 

uzavrieme Erlenmeyerovu banku a chladíme ju asi 15 minút za miešania pod tečúcou 

studenou vodou. 

Vykryštalizovaný tetraacetáto-diakvadichromnatý komplex odfiltrujeme na frite 

a premyjeme ľadovou vodou celkom štyrikrát po 20 cm3. Potom kryštáliky premyjeme 25 cm3 

etanolu a nakoniec 25 cm3 dietyléteru. Počas premývania vodou a etanolom musíme byť 

opatrní a cez vlhké kryštáliky nesmieme presávať vzduch. To znamená, že roztok musí byť 

vždy izolovaný od vzdušného kyslíka aspoň minimálnou vrstvou rozpúšťadiel použitých na 

premývanie. 
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Produkt sušíme po premytí dietyléterom najskôr na frite dlhším odsávaním v prúde 

vzduchu a nakoniec úplne dosušíme na Petriho miske v exsikátore. Následne produkt zvážime 

a dopočítame výťažnosť. Suchý preparát presypeme do skúmavky a uzavrieme gumovou 

zátkou. 

Nedodržaním tohto postupu pri izolácii a sušení komplexu môže postupne dochádzať 

k úplnej zmene jeho sfarbenia na šedozelené v dôsledku oxidácie CrII na CrIII. Pritom sa 

uvoľňuje značné množstvo tepla, preto na sušenie produktu nepoužívame hodinové sklo. 

Správnym postupom izolovaný a vysušený komplex, dobre uzavretý v skúmavke, sa nemení 

a dlhodobo si zachováva tehlovočervené sfarbenie. 

Na dôkaz odsypte z tuhého komplexu malé množstvo do skúmavky a pridajte k nemu 

asi 6 cm3 vody. Číry roztok rozdeľte do troch skúmaviek, pričom obsah prvej skúmavky slúži 

ako porovnávací roztok. Do druhej skúmavky pridajte pár kvapiek koncentrovanej kyseliny 

chlorovodíkovej a do tretej skúmavky pár kvapiek koncentrovaného roztoku hydroxidu 

sodného. Porovnajte sfarbenie a iné zmeny prebiehajúce v jednotlivých roztokoch.  

 

Vlastnosti 

Tetraacetáto-diakvadichromnatý komplex má dimérnu štruktúru. Krátka vzdialenosť 

r(Cr-Cr) = 246 pm svedčí o silnej interakcii medzi oboma atómami kovu. Všetky štyri 

elektróny, umiestnené na d-orbitáloch, každého atómu CrII sú úplne spárené a preto je acetáto 

komplex, na rozdiel od väčšiny chromnatých zlúčenín, pri laboratórnej teplote diamagnetický. 

Tetraacetáto-diakvadichromnatý komplex sa málo rozpúšťa v studenej vode, dobre sa 

rozpúšťa v zriedených roztokoch silných kyselín. Zohrievaním vo vákuu pri 100°C možno 

pripraviť aj bezvodý octan chromnatý. 
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15.2 Príprava a termická stabilita monohydrátu síranu tetraamminmeďnatého 

15.2.1 Príprava monohydrátu síranu tetraamminmeďnatého  

 

Monohydrát síranu tetraamminmeďnatého pripravíme reakciou: 

 

CuSO4(aq) + 4 NH4OH(aq) → Monohydrát síranu tetraamminmeďnatého (s) + 3 H2O(l) 

 

Chemikálie  

Pentahydrát síranu meďnatého, CuSO4·5H2O, kryštalická látka, 

Amoniak, NH3, koncentrovaný vodný roztok, w(NH3) = 0,25, 

Etanol, C2H5OH, bezfarebná kvapalina (tv = 78,3 oC) 

 

Postup práce 

5 g CuSO4·5H2O rozpustíme v 25 cm3 vody. Po rozpustení modrej skalice pridáme 

k roztoku 15 – 20 cm3 25 % vodného roztoku NH3 (v digestore), kým sa všetok vznikajúci 

medziprodukt zásaditého síranu meďnatého nerozpustí (teoretický výpočet použitého 

množstva 25 % vodného roztoku NH3 je nižší). Vzniknutý fialový roztok necháme krátko (5 – 

10 minút) postáť. Potom pridáme 15 – 20 cm3 etylalkoholu a necháme chvíľu stáť, aby sa 

lepšie vytvorili kryštály [Cu(NH3)4]SO4·H2O, ktoré odsajeme na Büchnerovom lieviku 

a necháme voľne vysušiť alebo v sušiarni pri teplote do 50 oC (pri teplote nad 60 oC dochádza 

k postupnému uvoľňovaniu NH3 a H2O zo zlúčeniny). 

 

15.2.2 Termický rozklad monohydrátu síranu tetraamminmeďnatého 

 

Termický rozklad je možné použiť na určenie stechiometrie zlúčenín. Cieľom tejto 

úlohy je sledovať uvoľňovanie a stanoviť množstvo molekúl amoniaku a vody, viazaných 

v zlúčenine [Cu(NH3)4]SO4·H2O, ktorú sme pripravili v predchádzajúcej úlohe. Monohydrát 

síranu tetraamminmeďnatého je tmavomodrá kryštalická látka, ktorá pri teplote 80-90°C 

uvoľňuje zo svojej štruktúry molekuly amoniaku, za vzniku monohydrátu síranu meďnatého, 

ktorý má bledomodrú farbu. Následným ohrevom zlúčeniny v teplotnom intervale 160-180°C 

nastáva dehydratácia zlúčeniny a vzniká biely síran meďnatý. Uvedené farebné zmeny sú 

indikátorom pre ľahké určenie jednotlivých rozkladných krokov. Na základe úbytku 

hmotnosti je možné vypočítať množstvo amoniaku a vody, ktoré boli vo vzorke naviazané. 
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Uvoľňovanie ligandov vplyvom zvyšujúcej sa teploty je postupný dvojstupňový proces, ktorý 

možno zapísať prostredníctvom nasledujúcich rovníc.   

 

[Cu(NH3)4]SO4·H2O(s)  →  CuSO4·H2O(s) + 4 NH3(g) (80-90°C) → CuSO4(s) + H2O(g) 

(160-180°C)  

 

Chemikálie  

Monohydrát síranu tetraamminmeďnatého ([Cu(NH3)4]SO4·H2O) 

 

Postup práce 

Predžíhame si porcelánový téglik v muflovej peci pri teplote 300°C po dobu približne 

15 minút a necháme ho voľne vychladnúť v exikátore. Po ochladení, vyžíhaný porcelánový 

téglik odvážime a zapíšeme si jeho hmotnosť. V roztieracej miske rozotrieme pripravený 

[Cu(NH3)4]SO4·H2O a do vysušeného téglika navážime presne 1g zlúčeniny. Sušiareň si 

prednastavíme na teplotu 100°C a téglik so vzorkou zahrievame pri tejto teplote do 

konštantnej hmotnosti vzorky. Ustálená hmotnosť indikuje, že ammin ligandy boli zo 

zlúčeniny odstránené a vniká monohydrát síranu meďnatého. Uvoľnenie molekúl amoniaku 

možno pozorovať farebnou zmenou z tmavofialovej na bledomodrú. Následne teplotu 

sušiarne nastavíme na teplotu 200°C v ktorej budeme vzorku zohrievať opäť do konštantnej 

hmotnosti. Uvoľnenie molekúl vody sa prejaví farbenou zmenou z bledomodrej na bielu. Na 

základe hmotnostných úbytkov v jednotlivých krokoch vypočítame zloženie zlúčeniny 

a porovnáme s jej molekulovým vzorcom. Namerané hmotnostné úbytky počas experimentu 

zapisujeme do tabuľky 3. 

 

Tab. 3 Namerané hodnoty hmotnostných úbytkov počas ohrevu zlúčeniny [Cu(NH3)4]SO4·H2O.   

 m [g] n [mol] 

Hmotnosť téglika  -------- 

Hmotnosť téglika + komplexu  -------- 

Hmotnosť komplexu   

Konštantná hmotnosť téglika + vzorky pri 100°C   -------- 

Hmotnosť komplexu pri 100°C   

Hmotnosť uvoľneného amoniaku pri 100°C   

Konštantná hmotnosť téglika + vzorky pri 200°C  -------- 
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Hmotnosť komplexu pri 200°C   

Hmotnosť uveľnenej vody pri 200°C   

     

Vlastnosti  

Monohydrát síranu tetraamminmeďnatého tvorí fialovomodré kryštály, ktoré dlhším 

voľným státím na vzduchu strácajú svoje typické sfarbenie v dôsledku postupného 

uvoľňovania NH3 a H2O zo zlúčeniny. Vďaka dobrej rozpustnosti vo vode a jej špecifickej 

farbe sa používa na farbenie tkanín. [Cu(NH3)4]SO4·H2O sa taktiež používa ako prekurzor pri 

príprave nanočastíc elementárnej medi, pri ktorej je komplex redukovaný pomocou NaH2PO2. 
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16. Príprava koordinačných zlúčenín III 

 

Molekula dikyslíka môže vystupovať ako ligand v koordinačných zlúčeninách. Asi 

najznámejší a životne dôležitý je komplex hemoglobínu s dikyslíkom v ktorom sa dioxygen 

ligand viaže na želenatý katión a zúčastňuje sa tak transportu dikyslíka v organizme. Dikyslík 

sa v koordinačných zlúčeninách koordinuje monodentárne, bidentátne na jeden centrálny 

atóm (chelátovo), alebo mostíkovo kedy spája dva centrálne atómy (viď Obr. 49).  

 

 

Obr. 49 Možné spôsoby koordinácie dioxygen ligandu v komplexnýxh zlúčeninách. 

 

 V závislosti od spôsobu koordinácie molekuly dikyslíka a druhu centrálneho atómu sa 

v dôsledku prenosu elektrónov môže meniť poriadok väzby v dioxygen ligande. Poriadok 

väzby sa mení z N = 2 v dioxygen ligande (O2) na N = 1,5 a vznikajú tak 

superoxidokomplexy (O2
-) až na N = 1 (O2

-II), pričom vznikajú peroxidokomplexy.    

Reakciou jednoduchých zlúčenín, alebo jednoduchých komplexov s peroxidom 

vodíka, alebo vzdušným kyslíkom je možné pripraviť jednojadrové alebo viacjadrové 

dioxygen, superoxido, respektíve peroxido komplexy prechodných kovov.  

 

16.1 Príprava dihydrátu dusičnanu peroxidobis(pentaamminkobaltitého)  
 

Komplex, dihydrát dusičnanu peroxidobis(pentaamminkobaltitého) 

[(NH3)5Co(O2)Co(NH3)5](NO3)4·2H2O pripravíme oxidáciou vodného roztoku kobaltnatej 

soli vzdušným kyslíkom podľa sumárnej reakcie. 

 

2 Co(NO3)2(aq) + 10 NH3(aq) + O2(g) + 2 H2O(l)  →  

[(NH3)5Co(O2)Co(NH3)5](NO3)4·4H2O(s) 

 

V roztoku amoniaku a kobaltnatej soli vznikajú amminkobaltnaté komplexy s rôznym počtom 

koordinovaných molekúl amoniaku, pričom hlavným produktom je 
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akvapentaaminnkobaltnatý katión [Co(H2O)(NH3)5]
2+. Prebublávaním reakčnej zmesi 

vzdušným dikyslíkom nastáva substitúcia akva za oxido ligand v komplexom katióne. 

Dikyslík zároveň spôsobuje oxidáciu kobaltnatých katiónov na Co3+ a redukciu O2 ligandu na 

peroxido ligand, pričom súčasne dochádza k spájaniu dvoch kobaltitých komplexných 

katiónov prostredníctvom pexodido ligandu za vzniku dvojjadrových 

[(NH3)5Co(O2)Co(NH3)5]
4+ katiónov.  

 

[Co(H2O)(NH3)5]
2+(aq) + O2(g)  →  [Co(NH3)5(O2)]

2+(aq) + H2O(l) 

[Co(NH3)5(O2)]
2+(aq) + [Co(H2O)(NH3)5]

2+(aq) → [(NH3)5Co(O2)Co(NH3)5]
4+(aq) + H2O(l) 

 

Vzniknutý produkt, [(NH3)5Co(O2)Co(NH3)5](NO3)4·2H2O môže byť znečistený inými 

komplexami, ktoré vznikajú počas opisovaných reakcií vyššie. Ich vznik je však možné 

regulovať vhodne zvolenými reakčnými podmienkami. 

 

Chemikálie 

Hexahydrát dusičnanu kobaltnatého (Co(NO3) 2·6H2O)  

Dusičnan amónny (NH4NO3) 

Kyselina sírová (H2SO4) – koncentrovaný vodný roztok (w(H2SO4) = 0,96), 

Etanol (C2H5OH)  

 

Postup práce 

Zostavíme si aparatúru pozostávajúcu z troch premývačiek zapojených za sebou, 

podľa obrázku 50. Do prvej premývačky nalejeme vodný roztok amoniaku pripravený 

zriedením koncentrovaného roztoku amoniaku s vodou v objemovom pomere 1:1. V druhej 

premývačke bude prebiehať samotná reakcia prípravy peroxido komplexu. Na reakciu 

použijeme 1,5g hexahydrátu dusičnanu kobaltnatého a rozpustíme ho v takom množstve vody, 

aby vznikol jeho vodný roztok s w(Co(NO3)2) = 0,15. K pripravenému roztoku Co(NO3)2 

pridáme taký objem vodného roztoku dusičnanu amónneho s c(NH4NO3) = 1 mol.dm-3, aby 

pomer látkových množstiev n(Co(NO3)2) : n(NH4NO3) bol 2:1. Ako posledný pridáme 

koncentrovaný roztok amoniaku v trojnásobnom nadbytku vzhľadom na stechiometrické 

množstvo vyplývajúce zo sumárnej rovnice prípravy [(NH3)5Co(O2)Co(NH3)5](NO3)4·2H2O 

uvedenej vyššie. Pripravenú reakčnú zmes nachádzajúcu sa v premývačke vložíme do kadičky 

a chladíme ju vodou s ľadom. Do tretej premývačky nalejeme zriedený roztok kyseliny 

sírovej, ktorý pripravíme zriedeným koncentrovanej H2SO4 s vodou v pomere 1:5. Funkcia 
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zriedenej kyseliny sírovej je eliminácia nezreagovaného amoniaku. Poslednú premývačku 

pripojíme na vodnú vývevu, čím zabezpečíme pomalý a rovnomerný prechod dikyslíka 

reakčnou sústavou. 

 

 

Obr. 50 Aparatúra na prípravu peroxido komplexu. 

 

Po zostavení aparatúry a príprave roztokov začneme cez aparatúru pomaly 

prebublávať vzdušný dikyslík pomocou vodnej vývevy. Po krátkom čase môžeme pozorovať 

tvorbu tmavohnedého produktu [(NH3)5Co(O2)Co(NH3)5](NO3)4·2H2O. Po jednej hodine 

nepretržitého prebublávania necháme produkt usadiť, odsajeme ho na fritovacom lieviku, 

premyjeme koncentrovaným roztokom amoniaku a etanolom. Produkt vysušíme v prúde 

vzduchu, zvážime a vypočítame výťažnosť.  

 

Vlastnosti  

 Dihydrát dusičnanu peroxidobis(pentaamminkobaltitého) je tmavohnedá kryštalická 

látka, ktorá zo štruktúrneho hľadiska obsahuje dvojjadrové komplexné katióny 

[(NH3)5Co(O2)Co(NH3)5]
4+ v ktorom sú centrálne atómy navzájom premostené peroxidovou 

skupinou s nerovinným usporiadaním Co-O-O-Co. [(NH3)5Co(O2)Co(NH3)5](NO3)4·2H2O je 

na vzduchu nestály a pomaly sa rozkladá. Je stály v roztokoch za prítomnosti amoniaku 

a v kyslých roztokoch sa komplex rozkladá za uvoľňovania dikyslíka.    
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16.2 Stanovenie obsahu dikyslíka v dihydráte dusičnanu 

peroxidobis(pentaamminkobaltitého)  
 

Ako bolo uvedené v predchádzajúcej podkapitole, komplexný katión 

[(NH3)5Co(O2)Co(NH3)5]
4+ sa v kyslom prostredí rozkladá za uvoľnenia molekúl dikylíka. 

 

[(NH3)5Co(O2)Co(NH3)5]
4+(aq) + 10 H3O

+(aq)  →  2 Co2+(aq) + 10 NH4
+(aq) + O2(g) + 10 

H2O(l) 

 

Objem uvoľneného kyslíka stanovíme pomocou jednoduchej aparatúry. Z nameraného 

objemu dikyslíka vypočítame množstvo peroxido ligandu nachádzajúceho sa v pripravenom 

komplexe a porovnáme ho s jeho molekulovým vzorcom. 

 

Chemikálie 

Dihydrát dusičnanu peroxidobis(pentaamminkobaltitého)  ([(NH3)5Co(O2)Co(NH3)5](NO3)4 

·2H2O) 

Kyselina chlorovodíková, c(HCl) = 0,5 mol.dm-3 

 

Postup práce 

Aparatúra na meranie objemu uvoľneného dikysíka z komplexu pozostáva z frakčnej 

banky, pipety a oddeľovacieho lievika (viď obrázok 51). Do guľatého dna 250 cm3 frakčnej 

banky nalejeme 50 cm3 kyseliny chlorovodíkovej s koncentráciou 0,5 mol.dm-3. Do hrdla 

frakčnej banky vložíme lodičku v ktorej sa nachádza presne 0,5g 

[(NH3)5Co(O2)Co(NH3)5](NO3)4·2H2O. Banka musí byť takmer vo vodorovnej polohe, aby 

lodička so vzorkou nespadli do roztoku HCl a banku uzavrieme zátkou. Frakčná banka je 

spojená s vrchnou časťou pipety s objemom 10 cm3 a spodná časť pipety je spojená 

s oddeľovacím lievikom pomocou gumených hadičiek. V oddeľovacom lieviku a pipete sa 

nachádza voda, ktorej hladinu nastavíme na hodnotu 0 na pipete a to posunom oddeľovacieho 

lievika smerom nahor, alebo nadol. 

Po zostrojení a nastavení aparatúry prejdeme na samotný experiment. Frakčnú banku 

otočíme do zvislej polohy tak, aby komplex s lodičkou mohli spadnúť do kyseliny 

chlorovodíkovej. Pri styku peroxidokomplexu s kyselinou sa uvoľňuje dikyslík, ktorý spôsobí 

zvýšenie tlaku v uzavretej sústave, ktorý sa prejaví posunom hladiny vody v pipete. Hladina 

bude klesať až sa v istom čase ustáli. Zapíšeme si hodnotu objemu dikyslíka z pipety, ktorý sa 
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z komplexu uvoľnil. Na základe nameranej hodnoty vypočítame látkové množstvo dikyslíka, 

určíme zloženie komplexu a porovnáme ho s jeho molekulovým vzorcom.  

          

 

Obr. 51 Aparatúra na meranie objemu uvoľneného dikyslíka. 
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17. Stanovenie oxidu vápenatého CaO a oxidu horečnatého MgO 

vo vápenci podľa STN 72 12 16 používané v prevádzkovom 

laboratóriu spoločnosti Duslo, prevádzka Strážske 
 

      
 Vápenec sa používa ako základná vstupná surovina pre výrobu hnojiva dusičnanu 

vápenatého, ktorý sa pripravuje nasledovnou reakciou: 

 

CaCO3 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + CO2 + H2O 

 

 Vzhľadom k tomu, že prírodný vápenec je hornina s rôznymi prímesami (dolomit, 

siderit, kremeň a pod.) je potrebné pred jeho samotným použitím kvôli technologickým 

postupom poznať obsah vápnika ako aj horčíka. 

 Analytická metóda, ktorá sa na tento účel používa je na základe komplexometrických 

titrácií. Pred samotným stanovením je potrebné  zo vzorky oddeliť nerozpustné zložky SiO2 

a R2O3. 

 V prevádzkovej laboratórnej praxi sa obsah vápnika a horčíka stanovuje vo forme CaO 

a MgO. Stanovenie sa uskutočňuje v dvoch krokoch: 

 1. Uskutoční sa komplexometrická titrácia CaO a MgO roztokom Chelatónu III pri 

hodnote pH 10. Ako indikátor sa používa Eriochrómová čerň T, ktorá dáva v prítomnosti 

vápenatých a horečnatých iónov vínovočervené alebo fialové sfarbenie. Počas titrácie EDTA 

reaguje najprv s voľnými vápenatými a horečnatými iónmi v roztoku a potom v bode 

ekvivalencie s vápenatými a horečnatými iónmi zlúčenými s indikátorom. Indikátor sa 

uvoľňuje, čo spôsobuje zmenu farby z vínovočervenej na modrú. 

 2. Uskutoční sa stanovenie CaO komplexometrickou titráciou vápenatých iónov 

roztokom Chelatónu III  pri hodnote pH  od 12 do 13. Ako indikátor sa používa HSN – 

kyselina kalkonkarbónová, ktorý tvorí s vápnikom červeno sfarbený komplex. Horčík sa 

vyzráža ako hydroxid a neruší stanovenie. Počas titrácie Chelatón III  reaguje najprv 

s voľnými iónmi vápnika a potom s vápenatými iónmi v komplexe s indikátorom. Indikátor 

vtedy mení farbu z červenej na jasnú modrú. 

 

Chemikálie 

Destilovaná voda 

HNO3 p. a. – 65 % 

Amoniakálny tlmivý roztok pH 10 
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Hydroxid draselný KOH roztok 30 % 

HCl (1:1) 

Trietanolamín (1:1) 

Chelaton III  0.05 M roztok 

Eriochrómová čerň   

(1-[1-Hydroxynaphthylazo]-6-nitro-2-naphthol-4-sulfonát sodný)  

Kyselina kalkonkarbonová  

(3-Hydroxy-4-(2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylazo)naphthalene-2-karboxylová kyselina), 

Methylčerveň voľná kyselina  

(2-(N,N-dimethyl-4-aminophenyl) azobenzénkarboxylová kyselina) 

Pb(NO3)2 0.05 M roztok 

      

Postup práce: 

 

Rozklad  vápenca 

 Rozomletú vzorku vápenca 1 g navážime do vysokej kadičky s objemom 250  cm3,  

striekačkou s destilovanou vodou vzorku dôkladne omočíme a opatrne prilejeme do 50 cm3 

roztoku HCl (1:1) a postavíme na varič.  Po 15 minút (vtedy nastáva rozklad vápenca) var 

odstavíme,  pridáme 100 cm3 destilovanej  vody a 1g NH4Cl a opäť uvedieme do varu. Pre 

zoxidovanie prípadných nečistôt pridáme 5 kvapiek koncentrovanej HNO3 (65 % )  a vzorku  

povaríme ešte 5 minút. Následne pridáme 5 kvapiek indikátora Methylčerveň (do prvej 

ružovej farby) a pomaly za horúca pridávame vodný roztok amoniaku (25 %) až do žltého 

sfarbenia  (do vylúčenia zrazeniny R2O3). Po zmene farby ešte pridáme naviac 5 kvapiek 

vodného roztoku amoniaku.  

 Vyzrážanú  vzorku  necháme približne 30 minút stáť na variči pri teplote 60 °C 

 a potom vzorku kvantitatívne prefiltrujeme cez filtračný papier žltá páska – KA 2 (vysoká 

filtračný rýchlosť). Počas filtrovania premývame destilovanou vodou. Filtrát kvantitatívne 

prelejeme do 500 cm3 odmernej banky a doplníme po značku destilovanou vodou. Z takto 

upravenej vzorky pipetujeme na analýzu 25 cm3 roztoku vzorky. 

 

 Komplexometrická titrácia 

 Z pripravovaného zásobného roztoku (500 cm3) do titračnej banky s objemom 250 cm3    

napipetujeme  25 cm3  odmerného roztoku, zriedime destilovanou vodou na objem 100 cm3  

a pridáme  25 cm3 amoniakálneho tlmivého roztoku s pH = 10, 1 cm3 TEA (1:1) a malé 



    148 

množstvo indikátora Eriochróm čerň T (aby nebola farba príliš intenzívna). Titrujeme za 

stáleho  miešania, odmerným roztokom Chelatónu III z vínovočervenej farby do modrej farby  

roztoku. Koncový bod  titrácie dosiahneme až po vymiznutí posledného červeného odtieňa. 

 To je spotreba „V2“ na stanovenie vápnika a horčíka vedľa seba. 

Do druhej titračnej banky s objemom 250 cm3  napipetuje tiež 25 cm3, zo zásobného roztoku  

vzorky. Pridáme 1 cm3 TEA (1:1) a 5 cm3 30% roztoku KOH a indikátor kyselinu 

kalkonkarbonovú (HSN). Treba pridať veľmi malé množstvo indikátora HSN, nakoľko 

poskytuje veľmi intenzívne zafarbenie. Následne titrujeme 0,05M odmerným roztokom 

Chelatónu III z červenej farby po jasno modrú. Spotreba  „V1“  na obsah vápnika. 

 

Výsledok merania 

Obsah CaO v % sa vypočíta podľa vzorca: 

                                 V1 . f . 0,002804 . 500 

        % CaO = ──────────────────────── . 100 

                                                        m . 25 

        % CaCO3 = % CaO . 1,785 

 

Obsah MgO v % sa vypočíta podľa vzorca 

                                               (V2-V1) . f . 0,002016 .500 

        % MgO = ────────────────────────────. 100 

                                                                 m . 25 

        % MgCO3 = % MgO . 2,092  

 

V1 [cm3]  spotreba Chelatón III na titráciu CaO 

V2 [cm3]  spotreba Chelatón III na titráciu sumy CaO a MgO 

f        faktor roztoku Chelatón 3 

m [g]     návažok vzorky vzatý do práce 

0,002804 mg   CaO zodpovedajúce 1 cm3 roztoku Chelatónu III 

1,785    prepočítavací faktor z CaO na CaCO3 

0,002016 mg   MgO zodpovedajúce 1 cm3 roztoku Chelatónu 

2,092     prepočítavací faktor z MgO na MgCO3 

500 cm3
       objem zásobného roztoku 

25 cm3
         objem použitého roztoku na prácu 
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SEBAHODNOTIACA KARTA ŠTUDENTA pre cvičenie s názvom „Stanovenie oxidu 

vápenatého CaO a oxidu horečnatého MgO vo vápenci podľa STN 72 12 16 používané 

v prevádzkovom laboratóriu spoločnosti Duslo, prevádzka Strážske “ 

Meno:  Študijná 

skupina: 

Dátum: 

Téma:   Stanovenie oxidu 

vápenatého CaO a oxidu 

horečnatého MgO vo vápenci 
Bádateľské aktivity: 

Príprava odmerných roztokov, 

Príprava titračnej aparatúry, 

úprava reálnej vzorky, tvorba 

komplexov v roztoku pomocou 

Chelatónu III, indikátory 

komplexometrických titrácii 

samostatne 

s malou 

pomocou 

učiteľa 

s výraznou 

pomocou 

učiteľa 

Viem poukázať na 

Postup práce pri príprave 

molárnych roztokov, postup 

práce pri príprave aparatúry pre 

komplexometrické titrácie 

   

Poznám 

Vzorec Chelatónu III a jeho 

chemické vlastnosti, Princíp 

komplexometrickej titrácie 

(zapísať rovnicou), funkciu 

indikátora 

   

Viem určiť  

Spotrebu titračného činidla 

v bode ekvivalencie, množstvo 

vápnika a horčíka v reálnej 

vzorke 

   

Viem navrhnúť spôsob 

stanovenia iných iónov kovov 

pomocou komplexometrickej 

titrácie 

   

Viem popísať 

princíp a postup práce pre 

stanovenie obsahu vápnika 

a horčíka v reálnej vzorke 

(vápenci) komplexometrickou 

titráciou  
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Prieskum 

Otázky Odpovede 

Čo som dnes robil? 
 

 

Čo som sa dnes naučil? 
 

 

Kde to môžem využiť? 
 

 

Aké otázky stále mám k tejto 

téme?  

 

 

 

Lístok po odchode 

Otázky Odpovede 

Dnes som sa naučil/a? 
 

 

Najviac ma zaujalo? 
 

 

Otázky, ktoré stále mám. 
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18. Stanovenie nerozložiteľného podielu (NP) vo vápenci podľa 

STN 72 12 16  

 

Postup práce 

 Rozomletú vzorku vápenca cca 4 – 5 g navážime do vysokej kadičky s objemom 250  

cm3. Vzorku ovlhčíme asi 5 cm3 destilovanej vody a pomaly, opatrne prilejeme 50 cm3 

roztoku HCl (1:1) – pozor môže nastať vykypenie vzorky !!!. Vzorku povaríme na variči asi 

30 minút a počas varenia prilievame opatrne priebežne HCl (1:1) tak, aby sme mali stále 

objem 50 cm3. 

 Potom vzorku  kvantitatívne  prefiltrujeme  cez filtračný papier – typ MUNKTEL 

Filter Discs Grade 390 zelený krúžok (priemer 125 mm). Filtračný papier premývame 

destilovanou vodou asi 250 cm3. Potom filtračný  papier poskladáme a dáme do vopred 

vyžíhaného a zváženého platinového kelímka  a na variči necháme spáliť (resp. pomaly tlieť). 

Po spálení kelímok vložíme do elektrickej pece a žíhame pri teplote cca 850 C  asi 2 hodiny. 

 

    Výpočet: 

                            Vyvážka  x 100      

     % NP =  ------------------------------ 

                                 Navážka v g 
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