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Úvod 

Cieľom experimentálnej práce je pripraviť oxalát – šťaveľan železnatý, ktorý sa 

používa najmä ako medziprodukt pri príprave FeCO3. Synteticky pripravený uhličitan 

železnatý je potom východiskovou látkou na výrobu špecifických materiálov pre na-

notechnológie. Môže byť tiež surovinou na prípravu organických železnatých solí, 

najmä mliečnanu a citronanu, ktoré sú účinnou zložkou kvapalných antianemík (in-

jekcie pre pacientov, ktorí liečivá nemôžu prijímať perorálne, sirupy pre deti). 

Šťaveľan železnatý sa získa zrážacou reakciou síranu diamónnoželeznatého a 

kyseliny šťaveľovej. Kryštalizuje ako dihydrát:  

( ) ( ) ( )4 4 2 2 4 2 4 4 4 2 42 2 2
NH Fe SO H C O FeC O NH SO H SO+ → + +  

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     Syntéza dihydrátu š ťaveľanu železnatého 

Na pracovnom stole máte pripravené zásobné roztoky (NH4)2Fe(SO4)2 a 

H2C2O4 s neznámou koncentráciou.  

1.1 Do do vyššej kadičky s objemom najmenej 200 cm3 pipetujte 50 cm3 zásobného 

roztoku síranu diamónnoželeznatého. Zaznačte si teplotu roztoku. 

1.2 K roztoku v kadičke pridajte opatrne pomocou pipety päťkrát 10,0 cm3 zásob-

ného roztoku kyseliny šťaveľovej. Po ukončení zrážania opäť odmerajte teplotu 

reakčnej zmesi. 
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1.3 Reakčnú zmes zahrejte na variči na teplotu varu. V priebehu zahrievania treba 

zmes opatrne miešať.  

1.4 Zahrievanie prerušte a zmes nechajte voľne chladnúť. Na záver si pripravte ľa-

dový kúpeľ a zmes v ňom nechajte temperovať 10 minút. 

1.5 Pripravte si aparatúru na filtráciu pri atmosférickom tlaku. Použite hladký filter. 

1.6 Zrazeninu dekantujte trikrát s 20 cm3 studenej destilovanej vody, potom pevný 

podiel odfiltrujte.  

1.7 Filtračný koláč premyte s 20 cm3 acetónu. Zrazeninu preneste na odvážené 

a označené hodinové sklíčko a vložte do sušiarne. Produkt sušte pri teplote 60 

°C najmenej 120 minút. 

 

Úloha 2     Analýza reaktantov 

2.1 Odpipetujte 10,0 cm3 zásobného roztoku (NH4)2Fe(SO4)2 do banky s objemom 

100 cm3. Doplnením po značku pripravte homogénny roztok tohto reaktantu. Na 

stanovenie odpipetujte z tohto roztoku 20,0 cm3 , pridajte 20 cm3 zriedenej ky-

seliny sírovej (c = 2,0 mol dm-3) a ihneď titrujte odmerným roztokom manganis-

tanu draselného so známou koncentráciou. Analýzu opakujte trikrát. 

2.2 Odpipetujte 5,0 cm3 zásobného roztoku H2C2O4 do banky s objemom 100 cm3. 

Doplnením po značku pripravte homogénny roztok druhého reaktantu. Z neho 

do titračnej banky odpipetujte 10,0 cm3, pridajte 50 cm3 destilovanej vody, 5 

cm3 kyseliny sírovej (c = 2,0 mol dm-3) a roztok zahrejte na 80 – 85°C. Titrujte 

za horúca odmerným roztokom manganistanu draselného do ružového sfarbe-

nia (sfarbenie má byť stále aspoň 30 s). Analýzu opakujte trikrát. 

2.3 Vypočítajte koncentráciu oboch reaktantov v zásobných roztokoch, ktoré ste 

mali pripravené na reakciu. 

 

Úloha 3     Bilancia syntézy  

3.1 Vypočítajte látkové množstvá síranu diamónnoželeznatého a kyseliny štaveľo-

vej, ktoré ste skutočne použili na syntézu. 

3.2  Na základe výpočtu rozhodnite, ktorý reaktant bol pri syntéze v nadbytku.  

3.3 Vypočítajte teoretický výťažok syntézy vzhľadom na limitujúci reaktant, (teda na 

tú látku, ktorá podľa bodu 3.2 nebola v nadbytku). 
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Úloha 4     Vý ťažok a vlastnosti produktu  

4.1 Po uplynutí predpísaného času vyberte svoj produkt zo sušiarne a po vychlad-

nutí (v exsikátore) ho odvážte. 

4.2 Vypočítajte skutočný a relatívny výťažok syntézy. 

4.3 Opíšte vlastnosti produktu. V opise uveďte skupenstvo, sfarbenie, textúru, prí-

padný zápach, homogenitu a pod. 

4.4 Vykonajte dôkaz prítomnosti (neprítomnosti) železitých iónov v produkte.  Na-

berte na špičku špachtličky váš produkt a dajte ho do skúmavky. Pridajte k ne-

mu približne 5 cm3 destilovanej vody, skúmavky zazátkujte a obsah pretrep-

te. Potom roztok okyslite s 2 cm3 roztoku kyseliny octovej  

(c = 2,0 mol dm-3) a pridajte 2 cm3 roztoku tiokyanatanu draselného (w(KSCN) = 

0,1). Zapíšte pozorovanie. 

4.5  Vyplňte odpoveďový hárok. 

 

Pri výpočtoch použite nasledujúce hodnoty mólových hmotností: 

M ((NH4)2Fe (SO4)2. 6 H2O) = 392,13 g mol-1     

M (FeC2 O4 . 2 H2O) = 179,90 g mol-1     

M (H2C2 O4 . 2 H2O) = 126,07 g mol-1 

____________________ 

 

 

 


