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Úloha P1 (12 b)    

Príprava monohydrátu síranu tetraamminmeďnatého  

Monohydrát síranu tetraamminmeďnatého vzniká komplexotvornou reakciou 

síranu meďnatého s amoniakom. Z roztoku sa nezískava kryštalizáciou spôsobom 

obvyklým pre anorganické zlúčeniny (odparovaním rozpúšťadla až na nasýtený 

roztok, a to buď pri zvýšenej teplote alebo samovoľným odparovaním pri dlhodobom 

státí roztoku), ale rýchlou kryštalizáciou za studena pridaním rozpúšťadla, v ktorom 

sa produkt zle rozpúšťa (tzv. kryštalizácia výmenou rozpúšťadla). Týmto 

rozpúšťadlom je etanol. 

Pri príprave monohydrátu síranu tetraamminmeďnatého sa postupuje 

nasledovne. Na hodinovom sklíčku sa odváži vypočítané množstvo pentahydrátu 

síranu meďnatého. V roztieracej miske sa roztieradlom rozotrie na jemný prášok. 

Odmerným valcom sa odmeria vypočítané množstvo 5 % roztoku amoniaku a preleje 

sa do kadičky s objemom 250 cm3. Do roztoku amoniaku sa v niekoľkých dávkach 

pridá rozotretý pentahydrát síranu meďnatého a za stáleho miešania sa rozpustí. 

Vznikne tmavý modrofialový roztok produktu. Odmerným valcom sa odmeria 20 cm3 

etanolu, po tyčinke sa prileje k roztoku produktu a premieša sa. Po premiešaní sa 

vylúčia jemné ihličkovité modrofialové kryštáliky. Obsah kadičky sa nechá v pokoji 15 

– 20 min stáť prikrytý hodinovým sklíčkom. Kryštalický produkt sa odfiltruje na 

filtračnej aparatúre, kryštáliky na filtračnom papieri sa premyjú malým množstvom 

etanolu (asi 5 cm3), produkt sa prenesie na hodinové sklíčko a nechá sa na vzduchu 

voľne vysušiť. 

P1.1 Napíšte rovnicu chemickej reakcie prípravy síranu 

tetraamminmeďnatého v roztoku. Použite stavový zápis. 



P1.2 Vypočítajte hmotnosť pentahydrátu síranu meďnatého potrebného na 

prípravu 3,0 g monohydrátu síranu tetraamminmeďnatého.  

P1.3 Vypočítajte objem 5 % roztoku amoniaku potrebného na prípravu 3,0 g 

monohydrátu síranu tetraamminmeďnatého.  

P1.4 Prečo sa z roztoku nemôže získavať kryštalický monohydrát síranu 

tetraamminmeďnatého spôsobom obvyklým pre anorganické zlúčeniny – 

odparovaním rozpúšťadla až na nasýtený roztok, a to ani pri zvýšenej teplote, ani 

samovoľným odparovaním pri dlhodobom státí roztoku? 

 

Úloha P2 (5 b)   

Do skúmavky s roztokom síranu meďnatého (w = 0,05) sme pridávali 

kvapkadlom po kvapkách roztok amoniaku. Po niekoľkých kvapkách sme roztok vždy 

pretrepali. Prebehli pri tom dve chemické reakcie, ktoré sa prejavili pozorovateľnými 

zmenami obsahu skúmavky. Prikvapkávanie amoniaku sme ukončili, keď mal roztok 

také sfarbenie, ako roztok produktu reakcie pri príprave monohydrátu síranu 

tetraamminmeďnatého. 

P2.1 Po pridaní prvých kvapiek roztoku amoniaku vznikla objemná svetlá 

tyrkysová zrazenina. Aká zlúčenina vznikla? Uveďte vzorec a názov. Napíšte rovnicu 

chemickej reakcie, ktorá prebehla. 

P2.2 Aká zlúčenina vznikla pri druhej – konečnej farebnej zmene? 

P2.3 Akú funkciu má amoniak v sírane tetraamminmeďnatom? 

 

Úloha P3 (3 b)   

Rozpúšťaním dvoch zlúčenín dusíka (amoniaku a hnedočerveného oxidu 

dusíka) vo vode vznikajú bezfarebné roztoky odlišných chemických vlastností. Máme 

dve nádoby s bezfarebnými roztokmi. V jednej z nich je vodný roztok amoniaku 

a v jednej je roztok, ktorý vznikol reakciou hnedočerveného oxidu dusíka vo vode.  

P3.1 Ako by ste zistili, ktorý roztok je v ktorej nádobe? Môžete použiť svoje 

zmysly a bežné chemické indikátory. 

P3.2 Ktorý oxid dusíka má hnedočervené sfarbenie a aká zlúčenina je 

v nádobe č. 2 po jeho reakcii s vodou? 

 

Údaje o niektorých zlúčeninách, ktoré sú potrebné pre výpočty: 



Molárna hmotnosť pentahydrátu síranu meďnatého je 249,678 g mol–1, molárna 

hmotnosť amoniaku je 17,031 g mol–1, molárna hmotnosť vody je 18,015 g mol–1, 

hustota 5,0 % roztoku amoniaku je 0,9770 g cm–3. 

 


