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Úvod 

Cieľom experimentálnej práce je pripraviť uhličitan zinočnatý z mecha-nicky 

znečisteného heptahydrátu síranu zinočnatého. ZnCO3 sa získa zrážacou reakciou 

síranu zinočnatého s vypočítaným množstvom uhličitanu sodného. Reakciu vystihuje 

rovnica: 

ZnSO4 + Na2CO3  →  ZnCO3 + Na2SO4 

V priebehu práce bude potrebné uskutočniť viacero preparačných 

a analytických operácií. Úlohy si preto starostlivo preštudujte a činnosť si organizujte 

tak, aby ste optimálne využili čas, ktorý máte na riešenie k dispozícii. 

 

Úloha 1: Príprava roztokov 

1.1.   Vypočítajte hmotnosť Pb(NO3)2 potrebného na prípravu 50 cm3 štandardného 

roztoku s koncentráciou c = 0,05 mol dm-3 .  

1.2.  Vypočítané množstvo odvážte na analytických váhach s rozpusťte v 

destilovanej vode okyslenej kvapkou koncentrovanej HNO3. Rozpúšťanie 

možno urýchliť zahriatím. 

 

Úloha 2: Stanovenie presnej koncentrácie odmerného roztoku 

Presnú koncentráciu odmerného roztoku chelatónu 3, ktorý máte pripravený na 

pracovnom stole, stanovte podľa nasledujúceho postupu: 

- do titračnej banky pipetujte 10,0 cm3 štandardného roztoku Pb(NO3)2,  

- objem upravte na približne 50 cm3 destilovanou vodou, 
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- pridajte malé množstvo xylenolovej oranže a upravte pH na 5 – 5,5  pridaním  

tuhého urotropínu (dosiahnutie potrebného pH sa prejaví vznikom fialovo- 

červeného komplexu indikátora s Pb2+), 

- titrujte odmerným roztokom chelatónu 3 do žltého sfarbenia, (pred dosiahnutím 

ekvivalentného bodu pridajte ešte malé množstvo tuhého urotropínu). 

Vykonajte tri paralelné analýzy a vypočítajte presnú koncentráciu odmerného 

roztoku. 

 

Úloha 3:  Čistenie reaktantov 

V odvažovačke na pracovnom stole máte pripravený heptahydrát síranu 

zinočnatého, ktorý je znečistený inertnou prímesou SiO2. Pomocou približne 100 cm3 

destilovanej vody preneste obsah odvažovačky kvantitatívne do kadičky s objemom 

250 cm3.   

Zostavte si jednoduchú aparatúru na filtráciu pri atmosférickom tlaku. Zmes 

prefiltrujte cez hladký filter. Filtrát zachytávajte priamo do odmernej banky s objemom 

250 cm3. Filtračný koláč niekoľkokrát prepláchnite destilovanou vodou, aby ste 

dosiahli kvantitatívne vypláchnutie síranu zinočnatého. Objem filtrátu upravte 

doplnením destilovanou vodou po značku a roztok zhomogenizujte. 

 

Úloha 4:  Analýza reaktantov 

Z roztoku, ktorý ste pripravili v úlohe 3, odpipetujte 50,0 cm3 do banky 

s objemom 100,0 cm3, doplňte po rysku destilovanou vodou a zhomogenizujte. Takto 

ste pripravili zásobný roztok na analýzu reaktanta. Do titračnej banky  pipetujte 10,0 

cm3 zásobného roztoku a analyzujte ho chelátometrickou titráciou, podľa rovnakého 

postupu ako v úlohe 2. Vykonajte tri paralelné stanovenia. 

Vypočítajte koncentráciu zinočnatých iónov v zásobnom roztoku na analýzu 

a v roztoku filtrátu. 

 

 

Úloha 5:  Výpo čet hmotnosti uhli čitanu sodného a vý ťažku reakcie 

Vypočítajte hmotnosť uhličitanu sodného, ktorý je potrebný na prípravu 

uhličitanu zinočnatého, ak viete, že: 

a) objem filtrátu síranu zinočnatého (pripraveného v úlohe 3), ktorý sa použije na 

reakciu je 100 cm3, 
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b) koncentrácia ZnSO4 vo filtráte zodpovedá výsledku analýzy, ktorú ste vykonali 

v úlohe 4, 

c) uhličitan sodný pridáte v 10 %-nom nadbytku. 

Vypočítajte teoretický výťažok reakcie vzhľadom na použité látkové množstvo 

síranu zinočnatého. 

 

Úloha 6:  Príprava uhli čitanu zino čnatého 

S presnosťou na stotiny gramu odvážte hmotnosť uhličitanu sodného, ktorú ste 

vypočítali v úlohe 5. Z roztoku filtrátu, ktorý ste pripravili v úlohe 3 pipetujte do 

vhodnej kadičky 2 x 50,0 cm3. Za stáleho miešania pridávajte do roztoku tuhý 

uhličitan sodný. Pozorujte vznik zrazeniny. 

Zrazeninu temperujte 15 minút vo vodnom kúpeli pri teplote 50°C, potom 

reakčnú zmes ochlaďte.  

Zostavte aparatúru na filtráciu pri zníženom tlaku. Použite vopred odvážený 

sklený filtračný téglik. 

Zrazeninu dekantujte destilovanou vodou do negatívnej reakcie roztoku  

(s roztokom BaCl2) na síranové ióny, potom zmes prefiltrujte pri zníženom tlaku. Na 

záver premyte filtračný koláč 10,0 cm3 etanolu a nechajte asi 2 minúty presušiť 

vzduchom. Téglik označte svojím číslom a odovzdajte ho dozoru v laboratóriu.  

 

Úloha 7:  Vypl ňte odpove ďový hárok 

Pri výpočtoch použite nasledujúce hodnoty molových hmotností: 

M(Pb(NO3)2,) = 331,2 g mol-1     M(ZnSO4 . 7 H2O) = 287,54 g mol-1     

M(ZnCO3) = 125,39 g mol-1   M(Na2CO3 .10 H2O) = 286,14 g mol-1 
    

    


