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Úvod

Predkladané skriptá  sú určené ako študijný materiál pre poslucháčov 1. ročníka
bakalárskeho štúdia F BERG TU.  Ich cieľom je poskytnúť poslucháčom stručnou a
prístupnou formou možnosť ozrejmiť si preberané učivo z predmetu Chémia na konkrétnych
príkladoch.

Pri vlastnom výbere odbornej náplne skrípt sme v plnom rozsahu rešpektovali
požiadavky vyplývajúce z novokoncipovaného bakalárskeho štúdia, s cieľom posilniť
existujúce medzipredmetové nadväzností najmä z hľadiska celkovej prípravy študentov.
Pri spracovávaní jednotlivých častí skrípt sme dbali na to, aby ich metodická stránka,
zrozumiteľnosť a obtiažnosť poskytovali študentom všetky možnosti osvojiť si požadované
teoretické a praktické poznatky v rámci organizovaného pedagogického procesu, ako aj
formou individuálneho štúdia.

V prvej časti sú uvedené základné chemické pojmy (ich výklad a aplikácia)
a názvoslovie anorganických látok, potrebné k zvládnutiu predovšetkým výpočtovej stránky
preparatívnych prác. V tejto časti, okrem riešených typových príkladov, sú zaradené ďalšie
príklady na samostatnú prácu študentov, kontrolné otázky a úlohy indikujúce stupeň osvojenia
si preberaného učiva.

Druhá časť skrípt je zameraná na základné chemické výpočty pre kvantitatívne
pochopenie základov chemických dejov. Autorky chcú poskytnúť študentom podrobnejší
návod k základom chemických výpočtov a tiež im chcú ponúknuť dostatok materiálu k
samostatnému precvičovaniu príkladov. Opakovaním výpočtov určitého typu sa upevňujú
potrebné myšlienkové postupy, na základe ktorých je možné riešenie nových, v skriptách
nezahrnutých typov úloh, ktoré možno vypočítať na základe princípov a vzťahov
vysvetlených v jednotlivých kapitolách.

Tretia časť skrípt obsahuje najzákladnejšie informácie o chemickom laboratóriu a jeho
zariadení, ako aj praktické návody na laboratórne cvičenia. Jednotlivé úlohy boli vyberané pre
poslucháčov so zámerom osvojenia si základných laboratórnych návykov a praktického
oboznámenia sa s čo najväčším počtom pracovných metód. Zohľadňovaná bola aj laboratórna
zručnosť a celková pripravenosť študentov prvého ročníka tak, aby jednotlivé pracovné
postupy umožňovali v daných laboratórnych podmienkach dodržiavať bezpečnostné predpisy,
vrátane ochrany zdravia pri práci. Dúfame, že praktické cvičenia prispejú k overeniu
prednášanej látky z chémie i aplikačných predmetov a k precvičeniu teoretických výpočtov.

Vyslovujeme nádej, že tento učebný text bude poslucháčom užitočnou pomôckou pri
osvojovaní si a doplňovaní znalostí z chémie.

Autorky
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Základné pojmy, veličiny a jednotky

Pre pochopenie niektorých vzťahov a veličín pre chemické výpočty je potrebné
zrekapitulovať si základné pojmy:

Atómy – základné stavebné častice látok. Na zložitejšej štruktúre atómov sa podieľajú
rôzne tzv. mikročastice hmoty. Z chemického hľadiska sú z nich najdôležitejšie protóny,
neutróny a elektróny, pretože ich počet a usporiadanie je v rôznych atómoch rozdielne, čo
podmieňuje ich odlišné vlastnosti. Pre atóm určitého prvku  je teda konkrétny počet týchto
subatomárnych častíc dôležitou veličinou.

Prvok je látka, skladajúca sa z atómov v nezlúčenom alebo zlúčenom stave, ktoré majú
rovnaké protónové číslo, napr. H, H2, HD, D2, HT, 16O, 17O, 18O. Látka zložená z atómov toho
istého prvku (spravidla v zlúčenom stave sa obvykle nazýva jednoduchá látka, napr. dusík N2,
uhlík C, železo Fe). Ak prvok tvorí niekoľko jednoduchých látok, tieto sa nazývajú
alotropickými modifikáciami (alotropmi, alotropickými formami), napr. molekulový kyslík
O2 a ozón O3. Na označenie prvkov sa používajú medzinárodné skratky, tzv. chemické značky
- symboly. Značky - symboly chemických prvkov sú väčšinou utvorené z prvého písmena a
z niektorého ďalšieho písmena latinského názvu prvku. V slovenskom chemickom názvosloví
sa popri slovenských názvoch prvkov (hliník, kyslík a pod.) používajú tiež názvy odvodené
od názvov latinských (cézium, bárium, germánium a pod.) a týchto je väčšina.

Každý prvok je charakterizovaný atómovým a hmotnostným číslom.
Protónové číslo (atómové číslo) Z udáva počet protónov v atómovom jadre atómu

daného prvku a v elektroneutrálnom stave aj celkový počet elektrónov. Súčasne je to
poradové číslo prvku, čiže určuje jeho postavenie v periodickej sústave prvkov. Zapisuje sa
pred  symbol prvku vľavo dole napr. 8O, 16S, 29Cu.

Nukleónové číslo (hmotnostné číslo) A udáva počet nukleónov (celkový počet
protónov a neutrónov) v atómovom jadre prvku. Zapisuje sa pred  značku prvku vľavo hore
napr. 12C, 32S, 63Cu.

Nuklid je atóm prvku, charakterizovaný rovnakým atómovým a rovnakým
hmotnostným číslom.

Izotopy sú dva alebo viaceré rozdielne nuklidy s tým istým atómovým číslom, ale
odlišnými hmotnostnými číslami (sú to teda nuklidy toho istého prvku, patriace na to isté
miesto v periodickej tabuľke).Väčšina chemických prvkov je zmesou izotopických nuklidov,
napr. prírodný uhlík sa skladá z dvoch nuklidov 12C a 13C, v kyslíku sú zastúpené ti
izotopické nuklidy 16O, 17O  a 18O, v určitom – vždy rovnakom – percentuálnom pomere.
V opačnom prípade sa jedná o látky monoizotopické (tvorené len jedným nuklidom), napr.
sodík, hliník, zlato, fluór a pod.
Pre izotopy vodíka možno používať aj alternatívne názvy a symboly, prednosť však treba
dávať systémovým symbolom nuklidov:

Symbol nuklidu Symbol izotopu Názov izotopu Názov katiónu
1H H prócium protón H +

2H D deutérium deuterón D +

3H T trícium tritón T +

Názvy izotopov ostatných prvkov sa obvykle utvoria z názvu zodpovedajúceho prvku a jeho
nukleónového čísla.
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Príklady:

Symbol izotopu Názov izotopu Symbol izotopu Názov izotopu
13C uhlík-13 235U urán-235

Počet atómov a náboj iónu sa vyjadrujú v podobe číselných indexov, umiestnených okolo
symbolu prvku (číslica 1 sa obvykle neuvádza):

počet atómov pravý dolný index H2, Ca2

náboj iónu pravý horný index H +, H -, Ca 2+

Zloženie molekuly prvku možno v názve vyjadriť pomocou číslovkových predpôn. Takéto
názvy sa namiesto tradičných (často triviálnych) názvov prvkov používajú najmä vtedy, keď
je to dôležité z hľadiska opisu štruktúry, reakčných mechanizmov a pod.
Príklady:

Vzorec Systémový názov Tradičný názov
O monokyslík atómový kyslík
O2 dikyslík (molekulový) kyslík
O3 trikyslík ozón
P4 tetrafosfor biely fosfor
S8 oktasíra -síra, -síra

Kyslík je teda meno látkové (tlaková nádoba obsahujúca kyslík), zatiaľ čo dikyslík, trikyslík
sa používajú v súvislosti s dejmi na molekulovej úrovni.

Zlúčenina je látka, tvorená súborom atómov toho istého prvku alebo rôznych prvkov,
ktoré sú viazané chemickými väzbami, v dôsledku čoho má špecifickú chemickú štruktúru a
charakteristické chemické a fyzikálne vlastnosti, napr. O2, O3, P4, H2O, H2O2, CaCO3.
Obvykle sa o zlúčenine konvenčne hovorí vtedy, keď obsahuje zlúčené atómy rozdielnych
prvkov.

Veličina je všeobecná vlastnosť, ktorá je objektívne určená a pomocou ktorej je možné
popísať javy, stavy a vlastnosti rôznych hmotných objektov. Každá veličina má názov
a značku (symbol). Veličinou je napr. hmotnosť – m, dĺžka – l, čas – t, elektrický prúd – I,
termodynamická teplota – T a pod.

V súčasnosti jediným zákonne uznávaným systémom jednotiek je Medzinárodná
sústava jednotiek (známa pod skratkou SI).Táto sústava sa člení na základné, doplnkové,
odvodené jednotky SI (s potrebným využívaním násobkov a dielov týchto jednotiek) a
vedľajšie jednotky.

Napr. hmotnosť látky je základnou fyzikálnou veličinou, jej symbol (značka) je m,
základnou jednotkou hmotnosti je kilogram, značka kg. Veľmi často sa používa čiastková
jednotka tisíckrát menšia – gram (symbol g), čo je 0,001 kg, alebo 1.10-3 kg.

Používanie skutočnej hmotnosti atómov a molekúl v obvyklých jednotkách SI (kg, g),
alebo vo vedľajšej jednotke hmotnosti (u) je zriedkavé. Oveľa častejšie sa na vyjadrenie
hmotnosti používajú hodnoty relatívne, ktoré sú výsledkom porovnávania skutočnej
hmotnosti istej častice (atómu prvku, alebo molekuly zlúčeniny)  s hmotnosťou zvoleného
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jednotkového základu a tým je atómová hmotnostná konštanta mu („uhlíkový štandard“).
Relatívne atómové hmotnosti prvkov sú uvedené v periodickej tabuľke.

Číselná hodnota relatívnej hmotnosti určitého prvku (zlúčeniny) je rovnaká ako
hodnota skutočnej hmotnosti jedného atómu tohoto  prvku (molekuly danej zlúčeniny),
vyjadrená v atómových hmotnostných jednotkách u.

Pri chemických reakciách v bežnej praxi nemôžeme brať do úvahy jednotlivé atómy a
molekuly s ich nepatrnou hmotnosťou, ale pracujeme s obrovským počtom týchto častíc –
látkovým množstvom.

Látkové množstvo n patrí k základným veličinám a určuje množstvo chemicky
rovnorodej látky podľa počtu základných častíc (entít). Základnou časticou môže byť atóm,
ión, elektrón a ďalšia presne špecifikovaná častica.

Základnou jednotkou  látkového  množstva   (v sústave SI) je  mól,  symbol jednotky
je mol.

Mól je látkové množstvo sústavy, ktorej počet základných častíc (molekúl, atómov) sa
rovná počtu atómov v 0,012 kg (presne) izotopu uhlíka 12C.

Tento počet je číselne vyjadrený Avogadrovou konštantou NA, ktorá má hodnotu
NA = 6,02252.1023 mol-1  6,023.1023 mol-1.

Jeden mól ľubovoľnej látky teda vždy obsahuje rovnaký počet , t.j. 6,023.1023

elementárnych presne špecifikovaných častíc .
Hodnotu látkového množstva n možno vyjadriť ako pomer celkového počtu častíc N

v sústave a počtu častíc NA v jednotke látkového množstva

AN
N n    

Veličiny vzťahujúce sa  na látkové množstvo sa označujú ako mólové (alebo molárne).
Mólová hmotnosť M je hmotnosť  sústavy o látkovom množstve 1 mol. Je to teda

hmotnosť počtu častíc odpovedajúceho Avogadrovej konštante. Preto pre mólovú hmotnosť
platí vzťah

M(B) = NA . mmk(B)
kde mmk(B) je hmotnosť molekuly látky B.
Medzi mólovou hmotnosťou, látkovým množstvom a hmotnosťou látky platí vzťah

B

B
B

B

B
B M

mn
n
m  M 

Hlavnou jednotkou mólovej hmotnosti je kg. mol-1. V chémii je výhodnejšie používať
pre hmotnosť jednotku gram. mol-1. Potom má mólová hmotnosť, napr. NaCl hodnotu 58,49
g. mol-1, čo je to isté ako 0,05849 kg. mol-1.

Ak na vyjadrenie mólovej hmotnosti použijeme čiastkovú jednotku g. mol-1, potom sa
číselná hodnota rovná relatívnej atómovej hmotnosti ( u prvkov), resp. relatívnej molekulovej
hmotnosti ( u zlúčenín).

Mólová hmotnosť zlúčeniny je súčtom mólových hmotností prvkov, z ktorých sa
zlúčenina skladá:

M (zlúčeniny) = Σ M (prvkov)
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Príklad č.1:
Relatívna atómová hmotnosť kyslíka je 15,999 uhlíka 12,011.

a.- Vypočítajte relatívnu molekulovú hmotnosť oxidu uhličitého.
b.- Určite mólovú hmotnosť oxidu uhličitého.
c.- Vypočítajte počet molekúl oxidu uhličitého, ak jeho látkové množstvo je 2 móly.
d.- Vypočítajte hmotnosť oxidu uhličitého, ak jeho látkové množstvo je 2 móly.

Riešenie:
a.- Relatívne atómové hmotnosti sú Ar bezrozmerné veličiny a ich hodnoty sú bežne uvádzané
v tabuľkách. Relatívna molekulová hmotnosť látky Mr je určená súčtom relatívnych
atómových hmotností atómov, z ktorých sa molekula skladá:

Mr = Σ Ar

Mr (CO2) = Ar (C) + 2. Ar (O)
Mr (CO2) = 12,011 + 2 . 15,999
Mr (CO2) = 44,010
Relatívna molekulová hmotnosť oxidu uhličitého je 44,010.

b.- Mólová hmotnosť vyjadrená v g.mol-1 sa číselne rovná relatívnej molekulovej hmotnosti.
M (CO2) = 44,010 g.mol-1

Molová hmotnosť oxidu uhličitého je 44,010 g.mol-1.

c.- Ak n (CO2) = 2 mol, potom počet molekúl tvoriacich 2 móly vypočítame podľa vzťahu

N = NA . n
N = 6,023.1023 mol-1 . 2 mol
N = 12,044. 1023

Dva móly oxidu uhličitého obsahujú 12,044. 1023 molekúl CO2.

d.- Hmotnosť 2 mólov oxidu uhličitého vypočítame podľa vzťahu

m = M . n
m(CO2) = M (CO2). n (CO2)
m(CO2) = 44,010 g.mol-1 . 2 mol
m(CO2) = 88,020 g.mol-1

Hmotnosť 2 mólov oxidu uhličitého je 88,020 g.

U plynných látok možno látkové množstvo určiť tiež pomocou objemu.
Mólový objem Vm je objem, ktorý zaberá jeden mól plynnej látky za daných tlakových

a teplotných podmienok. Je  definovaný podielom objemu V a látkového množstva n

n
V
  V m 

Hlavnou  jednotkou  je  m3. mol-1.  V chémii  sa častejšie  používa  čiastková  jednotka
dm3. mol-1, alebo tiež vedľajšia jednotka liter. mol-1 (l. mol-1).

Mólový objem za štandardných (predtým normálnych) podmienok, pod ktorými
rozumieme   tlak   p0 = 101 325 Pa  (normálny  barometrický  tlak)   a   teplotu   T  =  273 K
(t.j. t0 = 0 °C ), je podľa Avogadrovho zákona pre všetky plyny konštantný a nazýva sa
štandardný ( alebo normálny) mólový objem Vm,0. Jeho hodnota je

Vm,0 = 22,41 dm3.mol-1  22,4 dm3.mol-1
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Pri praxi sa najčastejšie používajú hodnoty
v čiastkových jednotkách, t.j. Vm,0 = 22,4 dm3.mol-1 = 22 400 cm3.mol-1, alebo
vo vedľajších jednotkách t.j. Vm,0 = 22,4 l.mol-1 = 22 400 ml.mol-1

Príklad č.2:
Aký objem zaberá za normálnych podmienok 5 kg dusíka, ak predpokladáme, že dusík

sa správa ako ideálny plyn ?

Riešenie I:
M (N2) = 28 g.mol-1

Prepočítame hmotnosť dusíka (kg) na látkové množstvo (mol)

mol
molkg

kg
M
mn 57,178

.28
5000

1  

1 mól dusíka zaberá za normálnych podmienok približne 22,41 l

178,571 mólov dusíka zaberá objem  178,57 . 22,41 = 4001,8 litrov
5 kg dusíka zaberá objem približne 4001,8 litrov, t.j.  4001,8 m3.

Riešenie  II:
1 kmól dusíka, t.j. 28 kg N2 zaberá za normálnych podmienok približne objem 22,41

dm3.
Objem 5 kg dusíka môžeme vypočítať aj úmerou

1 kmól dusíka.........t.j. 28 kg N2 ................................................22,41 m3

5 kg N2 ................................................       x m3

3
1

3

0018,4
.28

5.41,22 m
kmolkg

kgmx  

Objem dusíka je 4001,8 m3.

Pri výpočtoch nepracujeme so všeobecným pojmom veličiny, ale s jeho aplikáciou na
konkrétny objekt. Nemeráme teda všeobecne objem, ale napr. objem cisterny, objem
autoklávu a pod.

Indexy pri aplikácií veličín je možné písať dvojakým spôsobom. Napr. objem vzorky
kyseliny sírovej píšeme buď VH2SO4, alebo V (H2SO4). Druhému spôsobu dávame prednosť
u zložitejších indexov, najmä tam, kde samotný index má ešte vlastné indexy.

Aplikácia veličiny sa dá vyjadriť ako formálny súčin číselnej hodnoty veličiny a
jednotky (symbolu). Napr. vo výraze MC = 12,011 g.mol-1 znamená :

MC ……………...aplikáciu veličiny
12,011 ………….číselnú hodnotu veličiny
g.mol-1…………..symbol jednotky
Číselné hodnoty veličín získané meraním nie sú vo väčšine prípadov presné čísla, ale

sa nachádzajú v určitom vymedzenom intervale. Absolútna hodnota z rozdielu hornej a dolnej
vymedzenej hodnoty sa nazýva tolerancia. Toleranciu môžeme vyjadriť rôznymi spôsobmi.
Jedna z možností je vyjadrenie pomocou odchýlky, napr. 5,0 ± 0,2.
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Toleranciu treba brať do úvahy aj pri počítaní číselných hodnôt. Väčšinou stačí sa riadiť
následovnými pravidlami:

a.- Pri sčítaní a odčítaní môže mať výsledok iba toľko desatinných miest, koľko ich má
člen s najmenším počtom desatinných miest.

b.- Pri násobení a delení môže mať výsledok iba toľko platných miest, koľko ich má
člen s najmenším počtom platných miest. U čísel, ktoré začínajú jednotkou sa obvykle počet
platných miest o jedno zvyšuje. Napr. vo výsledku násobenia

36,2 . 30,0 = 1086
Podľa uvedených pravidiel je potrebné konečný výsledok zaokrúhliť na odpovedajúci

počet miest. Do čísla 5 sa zaokrúhľuje nadol, od čísla 5 (včítane) nahor.
Príklady zaokrúhľovania:
3,4563 ≈ 3,456 ≈ 3,46 ≈ 3,5
3,4432 ≈ 3,443 ≈ 3,43 ≈ 3,4
Uvedenie výsledkov s veľkým počtom miest (napr. opísaných z displeja kalkulačky)

nie je niekedy prednosťou, ale skôr chybou, najmä ak došlo k porušeniu pravidiel o počte
miest.

Pri výpočtoch je výhodné dosadzovať do vzorcov číselné hodnoty veličín i príslušné
symboly jednotiek. Značne to znižuje možnosť vzniku chýb.

V praxi sa často porovnávajú namerané číselné hodnoty veličín s hodnotami
teoretickými. Jedná sa o určenie presnosti merania, ktoré môžeme uskutočniť pomocou
absolútnej , alebo relatívnej chyby. Relatívnu chybu môžeme vyjadriť v percentách a často sa
ňou vyjadruje tzv. výťažok reakcie.
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Názvoslovie anorganických zlúčenín

Vzorec chemickej zlúčeniny je súbor chemických značiek, čísiel a prípadne zátvoriek.
Názov chemickej zlúčeniny je odvodený od normatívne ustálených slovenských, alebo
latinských názvov prvkov a prípadne doplnený ďalšími názvoslovnými jednotkami
(predponami, príponami, názvami gréckych čísloviek a pod.). Vzorce a názvy chemických
zlúčenín sú usporiadané podľa presne dohodnutých pravidiel. Názov a vzorec chemickej
zlúčeniny vyjadrujú z akých prvkov zlúčenina pozostáva a v akom pomere sú jednotlivé
prvky v zlúčenine zastúpené. V niektorých prípadoch vzorce zlúčenín a ich názvy naznačujú
aj typ väzby. Zlúčenina má vždy iné vlastnosti ako sú vlastnosti prvkov, z ktorých vznikla.
Vzorec zlúčeniny poskytuje najjednoduchšiu a najnázornejšiu charakteristiku chemickej
zlúčeniny.

Pre správne vytvorenie názvu zlúčeniny je dôležité pri jej jednotlivých prvkoch poznať
tzv. oxidačný stupeň, niekedy sa používa aj termín oxidačné číslo, alebo v niektorých
literárnych prameňoch formálne mocenstvo.

Oxidačné číslo prvku v akomkoľvek chemickom stave je elektrický náboj, ktorý by
bol prítomný na atóme prvku, keby sa elektróny v každej väzbe, vychádzajúcej z tohoto
atómu, pridelili atómu elektronegatívnejšiemu.

Elektronegativita je schopnosť kovalentne viazaného atómu priťahovať elektrónový
pár. Najelektronegatívnejším prvkom je fluór, potom nasleduje kyslík, chlór, dusík, bróm atď.
Najmenej elektronegatívnymi prvkami sú alkalické kovy: Fr, Cs, Rb, K a Na. Hodnota
elektronegativity každého prvku je daná predovšetkým jeho miestom v periodickej sústave
prvkov, teda jeho atómovým číslom Z.
Takto zavedené oxidačné číslo je pojem formálny a často nezodpovedá elektrónovej
konfigurácii v molekule, avšak pre potreby názvoslovia plne vyhovuje.
Oxidačné číslo prvku sa označuje rímskou číslicou, ktorá sa pripojí nad symbolom prvku
vpravo hore, pričom kladné oxidačné číslo sa znamienkom neoznačuje, avšak pred záporným
oxidačným číslom sa vždy uvádza znamienko mínus. Nulový oxidačný stupeň sa označuje
číslicou 0.
Pri určovaní oxidačného čísla je potrebné sa riadiť nasledovnými pravidlami:
1.   Oxidačné číslo atómu v elementárnom stave sa rovná nule (Mg0, Fe0).
2. Väzba medzi atómami toho istého prvku nedáva dôvod k vzniku oxidačného čísla a

oxidačné číslo sa rovná nule (H2
0, O2

0, P4
0).

3.   Súčet oxidačných čísiel jednotlivých atómov vo vzorci molekuly sa musí rovnať nule.
4. Súčet oxidačných čísiel iónu sa rovná veľkosti náboja iónu.
5.   Atóm vodíka viazaný s atómami nekovov a väčšiny kovov má oxidačné číslo I .
6. Atóm vodíka viazaný s alkalickými kovmi, kovmi alkalických zemín, ako aj s niektorými

ďalšími kovmi vytvára iónové hydridy a hydridy prechodného typu, v ktorých sa vodíku
prisudzuje oxidačné číslo -I (LiH, NaH, CaH2, a pod.).

7. Atóm kyslíka má vo väčšine zlúčenín oxidačné číslo –II, s výnimkou peroxidov,
hyperoxidov a ozonidov.

8. Kladný oxidačný stupeň môže mať kyslík len v zlúčeninách s fluórom, ktorý jediný má
vyššiu hodnotu elektronegativity ako kyslík (OF2 , O2F2).
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9. V prípade, že v zlúčenine sú viazané prvky s rovnakou hodnotou elektronegativity, o
hodnote oxidačného čísla prvku rozhoduje chemické chovanie zlúčeniny (S4N4, NCl3).

10. Oxidačné číslo alkalických kovov je I.
11. Oxidačné číslo kovov alkalických zemín je II.

Pre väčšinu prvkov možno vysloviť pravidlo, že maximálne kladné oxidačné číslo,
ktoré môže prvok dosiahnuť, je totožné s číslom skupiny periodickej sústavy, v ktorej sa
prvok nachádza. Toto pravidlo neplatí pre kyslík. Výnimku tvoria tiež prvky VIII. skupiny
periodickej sústavy. Z nich len ruténium, osmium a xénium dosahujú kladné oxidačné číslo
VIII. Pravidlo neplatí ani pre prvky prvej vedľajšej podskupiny (meď, striebro, zlato), lebo
striebro niekedy, ale meď a zlato veľmi často mávajú vyššie kladné oxidačné číslo ako I.

Maximálne záporné oxidačné číslo, ktoré môže prvok v zlúčenine dosiahnuť, sa rovná
rozdielu medzi počtom elektrónov na valenčnej sfére jeho atómu a číslom osem (napr. atóm
dusíka má na valenčnej sfére 5 elektrónov, 5 – 8  = – 3, z čoho vyplýva, že záporné oxidačné
číslo dusíka je –3).

Nakoľko slovenčina je ohybným jazykom, bolo možné z českého názvoslovia prevziať
slovné označenie hodnoty oxidačného čísla známymi zakončeniami (-ný, -natý, -itý, ...).
Označenie hodnoty oxidačného čísla príslušnou koncovkou umožňuje určiť formálnu
elektrónovú konfiguráciu prvku v molekule.

Kladné oxidačné čísla atómov, príp. iónové mocenstvá (náboje) jednotlivých katiónov
sa vyjadrujú názvoslovnými príponami ku koreňu slovenského názvu prvku.

Pre záporné oxidačné číslo bez ohľadu na jeho veľkosť sa používa prípona –id. Táto
prípona nevyjadruje číselnú hodnotu oxidačného čísla, ale len skutočnosť, že atóm prvku má
záporné oxidačné číslo (napr. v komplexoch), resp. že je v podobe aniónu.

Názvoslovné prípony pre kladné oxidačné čísla atómov:

Oxidačné
číslo

Názvoslovná
prípona

Príklady

I. - ný, -ny chlórny, sodný, strieborný, mangánny, draselný,
lítny, meďný, jódny

II. - natý, -atý olovnatý, meďnatý, cínatý, vápenatý, zinočnatý,
strontnatý, ortuťnatý, uhoľnatý

III. - itý hlinitý, boritý, bizmutitý, antimonitý, dusitý

IV. - ičitý kremičitý, ciničitý, uhličitý, kremičitý, siričitý

V. - ičný,
- ečný

arzeničný, vanadičný, dusičný, antimoničný
chlorečný, fosforečný

VI. - ový sírový, chrómový, uránový, volfrámový

VII. - istý chloristý, manganistý, jodistý, bromistý

VIII. - ičelý osmičelý, ruteničelý, xenoničelý
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Príklady:

Symbol aniónu Názov aniónu Symbol aniónu Názov aniónu
H- hydrid O –II oxid
2H-, D- deuterid S –II sulfid
F- fluorid Se –II selenid
Cl- chlorid Te –II telurid
Br- bromid P –III fosfid
I- jodid As –III arzenid
Na - natrid N –III nitrid
OH - hydroxid Sb-III antimonid
CN - kyanid B-III borid
SCN - rodanid Si –IV silicid
O2

- hyperoxid C –IV karbid
O2

–II peroxid Ge-IV germanid
O3

- ozonid Mn–I, Mn–II, Mn-III manganid
N3

- azid Fe–I, Fe–II ferid
HS - hydrogensulfid Hg –II merkurid
HO2

- hydrogenperoxid Pb –II, Pb -IV plumbid
C2

–II acetylid N2H3
- hydrazid

HF2
- hydrogendifluorid NH2

- amid

Prehľad typických oxidačných čísiel niektorých prvkov

Oxidačné číslo Prvky
I H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr
I, II Cu, Hg
I, III Au
I, II, III, IV, V N
I, III, V, VII Br, I, Cl
II Mg, Ca, Sr, Ba, Ra, Zn, Cd, Ni
II, III Fe, Co
II, III, IV Cr
I, III, IV, VI, VII Mn
II, IV C, Sn, Pb, Pt
II, IV, VI S, Se, Te
III B, Al
III, V P, As, Sb, Bi
IV Si
IV, VI Mo, W, U
VIII Ru, Os, Xe
-I F, Cl, Br, I, H
-II O, S, Se, Te
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Kontrolne otázky:
1.   Prvok je látka zložená z atómov s rovnakým

a) protónovým číslom b) nukleónovým číslom c) počtom neutrónov

2.   Medzi polokovy patrí
a) chlór b) germánium c) sodík

3.   Medzi nekovy nepatrí
a) síra b) bróm c) vápnik

4.   Medzi kovy nepatrí
a) ortuť b) bór c) bárium

5.   Sodík má značku
a) S b) Na c) So

6.   Dusík má značku
a) D b) Na c) N

7.   Ca je značka (symbol)
a) cínu b) céru c) vápnika

8.   B je značka (symbol)
a) bóru b) brómu c) bária

9.   Oxidačné číslo kyslíka v zlúčenine (s výnimkou peroxidov a hyperoxidov) je
a) VI b) -II c) -Vl

10. Oxidačné číslo alkalických kovov v zlúčenine je
a) I b) -I c) -VII

11. Oxidačné číslo prvkov v základnom stavu je
a) VIII b) -VIII c) 0

12. Záporné oxidačné číslo
a) sa rovná číslu podskupiny, v ktorej sa prvok nachádza
b) sa rovná záporne vzatému číslu podskupiny, v ktorej sa prvok nachádza
c) je daný rozdielom medzi číslom podskupiny, v ktorej sa prvok nachádza a číslom

osem.

13. Súčet oxidačných čísel atómov v ióne sa rovná
a) 0 b) 8 c) náboju iónu

14. V zlúčenine BN je oxidačné číslo bóru
a) III b) I c) -III

15. V zlúčenine Al2(SO4) 3 je oxidačné číslo síry
a) IV b) VI c) -II

  (1.a, 2.b, 3.c, 4.b, 5.b, 6.c, 7.c, 8.a, 9.b, 10.a, 11.c, 12.c, 13.c, 14a, 15.b)
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Príklad č. 3 :
Určite oxidačné čísla prvkov v oxide sírovom.

Riešenie:
Kyslík má oxidačné číslo -II. Na určenie oxidačného čísla síry využijeme pravidlo, že súčet
oxidačných čísel atómov v molekule sa musí rovnať nule.
Musí teda platiť rovnica: 1.+ 3.(-2) = 0.
Potom  = 6.
Síra má v zlúčenine S03 oxidačné číslo VI.

Príklad č. 4 :
Určite oxidačné čísla prvkov v sulfide sodnom Na2S.

Riešenie:
Síra má vyššiu hodnotu elektronegativity ako sodík a má preto záporné oxidačné číslo. Je tiež
uvedená vo vzorci ako posledná. Hodnota  je daná rozdielom medzi číslom podskupiny (6) a
číslom osem: 6 - 8 = -2. Síra má v uvedenej zlúčenine oxidačné číslo -II. Oxidačné číslo
sodíka stanovíme podľa rovnice: 2. + 1.(-2) = 0. Potom  = 1.
Sodík má oxidačné číslo I, lebo je to alkalický kov.

Na určenie oxidačných čísel môžeme voliť tiež opačný postup. Sodík má v zlúčenine
vždy oxidačné číslo I. Z rovnice 2.I + I. = 0 vypočítame, že  = -2, a preto oxidačné číslo
síry je -II.

Príklad č. 5 :
Určite oxidačné čísla prvkov v  kyseline H2SiF6.

Riešenie:
Vodík má oxidačné číslo I. Fluór má vyššiu hodnotu elektronegativity ako vodík a kremík a je
uvedený vo vzorci ako posledný. Má tiež záporné oxidačné číslo. Pretože sa nachádza v VII.
hlavnej podskupine, má oxidačné číslo -I (7 - 8 = -1). Zvyšnú hodnotu vypočítame z rovnice
2.1 + 1.+ 6.( -I) = 0. Oxidačné číslo kremíka je IV.

Príklad č. 6 :
Určite oxidačné čísla prvkov v komplexnom anióne (AsO4)-III .

Riešenie:
Postup pri určovaní oxidačných čísel prvkov v komplexných aniónoch je rovnaký ako v
predchádzajúcich príkladoch. Algebraický súčet oxidačných čísel jednotlivých prvkov v
komplexnom anióne sa však musí rovnať náboju iónu a nie nule. Kyslík má oxidačné číslo -II.
Pre výpočet oxidačného čísla arzénu zostavíme rovnicu 1.+ 4.(-2) = -3. Z nej vypočítame, že
 = 5. Oxidačné číslo arzénu v anióne (AsO4)-III je teda V.

Príklad č. 7 :
Určite oxidačné čísla prvkov v pseudobinárnej zlúčenine Bi(OH)3.

Riešenie:
Oxidačné číslo prvku, od ktorého je hydroxid odvodený, určíme podľa počtu hydroxidových
aniónov OH . Oxidačné číslo zásadotvorného prvku je kladné a jeho veľkosť je daná počtom
hydroxidových iónov. V našom prípade je oxidačné číslo bizmutu III.
Na výpočet oxidačných čísel hydroxidov je tiež možné použiť rovnaký postup ako v príklade
3 a stanoviť oxidačné číslo bizmutu z oxidačných čísel kyslíka a vodíka z rovnice:
1. + 3.1+ 3.(-2) = 0.
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Príklad č. 8 :
Určite oxidačné čísla prvkov v týchto binárnych zlúčeninách:

a) CdCl2, b) BaS, c) Na2O, d) NiF2, e) Mg3N2.

Príklad č. 9 :
Určite oxidačné čísla prvkov v týchto pseudobinárnych zlúčeninách:

a) KCN, b) AgN3.

Príklad č. 10 :
Určite oxidačné čísla prvkov v týchto komplexných aniónoch:

a) SiF6
2-, b) VO4

3-, c) CO3
2-.

Príklad č. 11:
Určite oxidačné číslo kyselinotvorného prvku v týchto kyselinách:

a) H2SeO3, b) H5IO6, c) H2MnO4.

Príklad č. 12:
Určite oxidačné číslo zásadotvorného prvku v týchto hydroxidoch:

a) Mn(OH) 3, b) Fe(OH) 2, c) TlOH.

Príklad č. 13:
Určite oxidačné čísla všetkých prvkov v týchto soliach oxokyselín:

a) K2FeO4, b) Ca(VO3)2.

BINÁRNE ZLÚČENlNY
Väčšina   binárnych  zlúčenín  (zložených  z dvoch  prvkov)   má   dvojslovné  názvy,

utvorené z podstatného mena (charakterizujúceho elektronegatívnu  zložku zlúčeniny - anión)
a   z prídavného mena (charakterizujúceho elektropozitívnu zložku zlúčeniny - katión).
Elektronegatívnejšia zložka, uvádzaná v stechiometrickom vzorci na druhom mieste, má
pomenovanie zakončené príponou –id. (napr. oxid, chlorid, selenid, silicid). Takto utvorené
podstatné meno je prvou časťou dvojslovného názvu týchto zlúčenín. Druhou časťou je
pomenovanie elektropozitívnejšej zložky (napr. katiónu) so zodpovedajúcou valenčnou
príponou. Do skupiny binárnych zlúčenín z hľadiska názvoslovia patria aj niektoré
viacprvkové zlúčeniny (hydroxidy, kyanidy a i.), ktoré sa formálne podobajú binárnym
zlúčeninám.

Naproti tomu pre niektoré skupiny anorganických binárnych zlúčenín vodíka a pre ich
deriváty sa tradične používajú aj názvy utvorené podľa iných názvoslovných systémov, ako
sú jednoslovné názvy  (HCl  chlorovodík), názvy používajúce pre katiónovú zložku namiesto
prídavného mena genitív (H2O2 peroxid vodíka), názvy patriace do substitučného
názvoslovného systému (sulfáty, silány, borány), ďalej triviálne názvy (H2O voda, NH3
amoniak) a i.

BINÁRNE ZLÚČENINY KYSLÍKA

Medzi binárne zlúčeniny kyslíka s nekovových, resp. kovových prvkov patria oxidy,
peroxidy, hyperoxidy a ozonidy.
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OXIDY

Oxidy formálne možno považovať za zlúčeniny katiónov R(+X) s aniónom O-II.
Všeobecný vzorec je R2OX.
Názvy oxidov sú vytvorené:
z podstatného mena oxid a z prídavného mena príslušného druhého prvku, ktorý má príponu
zodpovedajúcu oxidačnému číslu prvku.

Písanie vzorcov oxidov sa riadi nasledovným pravidlom: Anión (O-II) sa píše v poradí
vždy na druhom mieste. Jeho oxidačné číslo je -II. Druhý prvok (napr. Fe, Au, Mn atď.) sa
píše vo vzorci na prvom mieste v poradí a jeho oxidačné číslo je určené koncovkou
prídavného mena vytvorením z názvu príslušného prvku. (napr.: drasel-ný, želez-natý, hlin-
itý, uhl-ičitý, vanad-ičny, atď.). Vyrovnávanie oxidačných čísiel, teda potreba atómov daného
prvku k počtu atómov kyslíka, sa upravuje krížovým pravidlom, rovnako ako aj u vzorcov
kyselín, solí a pod.

Číselné indexy u vzorcov s párnymi koeficientmi krátime.

Príklady:

Názov oxidu Prvky s príslušným oxid. číslom Vzorec

oxid meďný Cu I O –II Cu2O

oxid boritý B III O –II B2O3

oxid fosforečný P V O –II P2O5

oxid chloristý Cl VII O –II Cl2O7

oxid vápenatý Ca II O –II CaO

oxid uhličitý C IV O –II CO2

Čítanie vzorcov oxidov:

Vzorce sa čítajú odzadu. Prvým slovom je teda oxid, čo predstavuje anión kyslíka
(koncovka -id) s oxidačným číslom -II. Po slove oxid nasleduje prídavné meno vytvorené
z príslušného prvku s koncovkou odpovedajúcou oxidačnému číslu.

Príklady:

Vzorec Názov

N2O3 N III O –II oxid dusitý

Sb2O5 SbV O –II oxid antimoničný

CuO Cu II O –II oxid meďnatý

MgO Mg II O –II oxid horečnatý

Na2O Na I O –II oxid sodný

PbO2 Pb IV O –II oxid olovičitý
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Keďže kyslík v oxidoch má oxidačné číslo vždy -II, pokiaľ pri prvku nie je žiaden
index, alebo pri oboch prvkoch tvoriacich oxid nie je index, príslušné oxidačné číslo prvku
(teda hľadaná koncovka) sa získa vynásobením počtu atómov kyslíka dvomi.

Príklady:

Všeobecný
vzorec

Prípona Ox. č.
katiónu

Vzorec Názov oxidu Vzorec Názov oxidu

R2O - ný I K2O oxid draselný Cu2O oxid meďný
Ag2O oxid strieborný Au2O oxid zlatný
N2O oxid dusný Tl2O oxid tálny
Na2O oxid sodný Cl2O oxid chlórny
Li2O oxid lítny Cs2O oxid cézny

RO - natý II ZnO oxid zinočnatý CaO oxid vápenatý
CO oxid uhoľnatý MgO oxid horečnatý
HgO oxid ortuťnatý NO oxid dusnatý
BeO oxid berylnatý CdO oxid kademnatý
SrO oxid strontnatý NiO oxid nikelnatý
CuO oxid meďnatý PbO oxid olovnatý
CoO oxid kobaltnatý FeO oxid železnatý

R2O3 - itý III B2O3 oxid boritý Cl2O3 oxid chloritý
Ga2O3 oxid galitý Cr2O3 oxid chromitý
Al2O3 oxid hlinitý Bi2O3 oxid bizmutitý
Sc2O3 oxid skanditý Tl2O3 oxid tálitý
P2O3 oxid fosforitý Sb2O3 oxid antimonitý
In2O3 oxid inditý La2O3 oxid lantanitý
Fe2O3 oxid železitý N2O3 oxid dusitý

RO2 - ičitý IV CO2 oxid uhličitý SiO2 oxid kremičitý
CeO2 oxid ceričitý TeO2 oxid teluričitý
ZrO2 oxid zirkoničitý TiO2 oxid titaničitý
SO2 oxid siričitý SnO2 oxid ciničitý
ThO2 oxid toričitý SeO2 oxid seleničitý
PbO2 oxid olovičitý NO2 oxid dusičitý

R2O5 - ičný
- ečný

V P2O5 oxid fosforečný Cl2O5 oxid chlorečný
Bi2O5 oxid bizmutičný I2O5 oxid jodičný
V2O5 oxid vanadičný As2O5 oxid arzeničný
N2O5 oxid dusičný Sb2O5 oxid antimoničný
Nb2O5 oxid niobičný Ta2O5 oxid tantaličný

RO3 - ový VI SO3 oxid sírový SeO3 oxid selénový
MoO3 oxid molybdénový UO3 oxid uránový
CrO3 oxid chrómový WO3 oxid volfrámový
TeO3 oxid telúrový MnO3 oxid mangánový
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Všeobecný
vzorec

Prípona Ox. č.
katiónu

Vzorec Názov oxidu Vzorec Názov oxidu

R2O7 - istý VII Mn2O7 oxid manganistý Re2O7 oxid renistý
Cl2O7 oxid chloristý Br2O7 oxid bromistý
I2O7 oxid jodistý Cr2O7 oxid chromistý

RO4 - ičelý VIII OsO4 oxid osmičelý RuO4 oxid ruteničelý

Kontrolne otázky:
1. Oxidy vznikajú reakciou prvkov s

a) vodou b) vodíkom c) kyslíkom

2. Koncovka pre označenie oxidačného čísla VII je
a) -istý b) -ičelý c) -itý

3. Koncovka -ičný označuje oxidačné číslo
a) I b) V c) -V

4. Zlúčenina UO2 má názov
a) oxid uranatý b) uranid kyslíka c) oxid uraničitý

5. Oxid antimoničný má vzorec
a) Sb2O5 b) Sb2O3 c) SbO2

  (1.c, 2.a, 3.b, 4.c, 5.a)

Príklad č. 14:
Odvoďte názov zlúčeniny As2O3.

Riešenie:
vzorec zlúčeniny As2O3

 prvkov AsIII O-II

tvorba názvu (As) = III, koncovka -itý
(O) = -II,

názov zlúčeniny oxid arzenitý

Príklad č. 15:
Odvoďte vzorec oxidu sírového.

Riešenie:
názov zlúčeniny oxid sírový
 prvkov (podľa názvu) SVI O-II

počet atómov 2 S 6 O
vzorec zlúčeniny S2O6

vzorec po vykrátení SO3
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PEROXIDY

Sú zlúčeniny aniónu kyslíka (O2)-II s katiónom R(+X) (Na, Ba, H, ...). Peroxidy sú
tvorené len prvkami I. a II. hlavnej skupiny periodickej sústavy prvkov.

Všeobecný vzorec je R2O2 pre alkalické kovy, RO2 pre kovy alkalických zemín.
Názov sa skladá:
z podstatného mena peroxid a z prídavného mena pozostávajúceho z názvu prvku a
koncovky odpovedajúcej oxidačnému číslu prvku.

Príklady:

Ox. č.
katiónu

Vzorec Názov Vzorec Názov

I Na2O2 peroxid sodný K2O2 peroxid draselný
Li2O2 peroxid lítny Cs2O2 peroxid cézny

II MgO2 peroxid horečnatý BaO2 peroxid bárnatý
CaO2 peroxid vápenatý BeO2 peroxid berylnatý
SrO2 peroxid strontnatý

Výnimka:
I H2O2 peroxid  vodíka

Podobne ako pri oxidoch, pri vytváraní vzorca z názvu možno použiť krížové pravidlo
(pozor - anión peroxidu je O2

-II).

HYPEROXIDY

Hyperoxidy sú zlúčeniny katiónov R(+X) s aniónom (O2) - I.
Ich názov pozostáva:
z podstatného mena hyperoxid a z prídavného mena, ktoré je utvorené z názvu prvku
a koncovky zodpovedajúcej jeho oxidačnému číslu.

Príklady:

Ox. č.
katiónu

Vzorec Názov Vzorec Názov

I KO2 hyperoxid draselný NaO2 hyperoxid sodný

RbO2 hyperoxid rubídny CsO2 hyperoxid cézny

II Ca(O2)2 hyperoxid vápenatý Ba(O2)2 hyperoxid bárnatý

Mg(O2)2 hyperoxid horečnatý Be(O2)2 hyperoxid berylnatý

OZONIDY

Ozonidy sú zlúčeniny katiónov R(+X) s aniónom (O3) - I. Všeobecný vzorec je RO3.
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Ich názov pozostáva:
z podstatného mena ozonid a z prídavného mena, ktoré je utvorené z názvu prvku a koncovky
zodpovedajúcej jeho oxidačnému číslu.

Príklady:

Ox. číslo katiónu Vzorec Názov Vzorec Názov
I LiO3 ozonid lítny NaO3 ozonid sodný

KO3 ozonid draselný RbO3 ozonid rubídny
CsO3 ozonid cézny NH4O3 ozonid amónny

SULFIDY

Sulfidy sú zlúčeniny katiónov R(+X) s aniónom S-II.
Názvy a vzorce sulfidov sa odvodzujú podobne ako názvy oxidov .
Názov sulfidov sa skladá:
z podstatného mena sulfid (koncovka -id) a prídavného mena, utvoreného z názvu prvku a
koncovky prislúchajúcej mu podľa oxidačného čísla.

Príklady:

Všeobecný
vzorec

Prípona Ox. č.
katiónu

Vzorec Názov Vzorec Názov

R2S - ný I K2S sulfid draselný Cu2S sulfid meďný
Na2S sulfid sodný Cl2S sulfid chlórny

RS - natý II ZnS sulfid zinočnatý CaS sulfid vápenatý
NiS sulfid nikelnatý PbS sulfid olovnatý
CuS sulfid meďnatý BaS sulfid bárnatý

R2S3 - itý III Fe2S3 sulfid železitý N2S3 sulfid dusitý
As2S3 sulfid arzenitý Sb2S3 sulfid antimonitý
Al2S3 sulfid hlinitý Bi2S3 sulfid bizmutitý

RS2 - ičitý IV PbS2 sulfid olovičitý SiS2 sulfid kremičitý
SnS2 sulfid ciničitý TiS2 sulfid titaničitý
CS2 sulfid uhličitý GeS2 sulfid germaničitý

R2S5 - ičný
- ečný

V V2S5

N2S5

sulfid vanadičný
sulfid dusičný

As2S5

Sb2S5

sulfid arzeničný
sulfid antimoničný

P2S5 sulfid fosforečný Cl2S5 sulfid chlorečný
RS3 - ový VI TeS3 sulfid telúrový MnS3 sulfid mangánový

CrS3 sulfid chrómový WS3 sulfid volfrámový
R2S7 - istý VII Br2S7 sulfid bromistý Cr2S7 sulfid chromistý

Cl2S7 sulfid chloristý Mn2S7 sulfid manganistý
RS4 - ičelý VIII OsS4 sulfid osmičelý RuS4 sulfid ruteničelý

Podobne ako u sulfidov sa tvoria vzorce a názvy pre selenidy a teluridy.
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SELENIDY - sú to zlúčeniny katiónov R(+X) s aniónom Se-II.

Príklady:

Vzorec Názov Vzorec Názov
Cs2Se selenid cézny K2Se selenid draselný
CaSe selenid vápenatý HgSe selenid ortuťnatý

TELURIDY - sú to zlúčeniny katiónov R(+X) s aniónom Te-II.

Príklady:

Vzorec Názov Vzorec Názov
Li2Te telurid lítny BaTe telurid bárnatý

BINÁRNE ZLÚČENINY VODÍKA

HYDRIDY

Hydridy sú binárne zlúčeniny katiónov R(+X) s  aniónom vodíka H –I. Alkalické kovy
a kovy alkalických zemín vytvárajú iónové hydridy, nekovy a slabo elektropozitívne prvky
III. – VI. skupiny vytvárajú kovalentné hydridy, prechodné kovy (d-prvky) vytvárajú
nestechiometrické (nevalenčné) hydridy.

Iónové hydrihy

Všeobecný vzorec iónových hydridov je RHX .
Keďže prvky a jednoduché skupiny so záporným oxidačným číslom majú koncovku

-id, aj v tomto prípade sa uplatňuje táto koncovka.
Názov hydridov pozostáva:

z podstatného mena hydrid a z prídavného mena, utvoreného z názvu druhého prvku
s názvoslovnou príponou, zodpovedajúcou jeho príslušnému oxidačnému číslu.

Príklady:

Ox. číslo Vzorec Názov Vzorec Názov
I KH hydrid draselný NaH hydrid sodný

RbH hydrid rubídny CsH hydrid cézny
II CaH2 hydrid vápenatý BaH2 hydrid  bárnatý

MgH2 hydrid horečnatý SrH2 hydrid strontnatý
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Kovalentné hydridy

Názvy binárnych  zlúčenín vodíka s prvkami III. – VI. skupiny  pozostávajú
z latinského koreňa názvu prvku s príponou –án.Výnimku v názvosloví tvoria metán,
amoniak a voda.

Príklady:

III. IV. V. VI.
BH3

borán
CH4

metán
NH3

amoniak
H2O
voda

AlH3
alán

SiH4
silán

PH3
fosfán

H2S
sulfán

GaH3
galán

GeH4
germán

AsH3
arzán

H2Se
selán

InH3
indán

SnH4
stanán

SbH3
stibán

H2Te
telán

TlH3
talán

PbH4
plumbán

BiH3
bizmután

H2Po
polán

Ďalšie príklady:
Ox. číslo Vzorec Názov Vzorec Názov
-III B4H10 tetraborán (10) B2H6 diborán
-IV Ge2H6 digermán Ge3H8 trigermán
Nevalenčné
hydridy

TiH2 hydrid titánu ZrH2 hydrid  zirkónu
VH hydrid vanádu NbH hydrid nióbu

V kovalentných hydridoch má vodík vždy oxidačné číslo +I.

Binárne zlúčeniny vodíka s halogénmi

Binárne zlúčeniny vodíka s halogénmi sú zlúčeniny katiónov vodíka H +I s aniónmi
nekovov An X-. Všeobecný vzorec je HXAn .

Názov  pozostáva:
z podstatného mena, vytvoreného z názvu prvku alebo skupiny An so spojkou –o- a slova
vodík.

Podobne sa tvorí názvoslovie niektorých ďalších zlúčenín. Príklady sú uvedené
v nasledujúcej tabuľke.
Príklady:

Ox. číslo
aniónu

Vzorec Názov Vzorec Názov

-I HF fluorovodík HBr bromovodík
HCl chlorovodík HI jodovodík
HCN kyanovodík HSCN rodanovodík
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Kontrolne otázky:

1. V zlúčeninách vodíka s nekovmi má vodík oxidačné číslo
a) -I b) I c) niekedy -I, niekedy I

2. Sulfán má vzorec
a) HS b) H2S c) SiH4

3. Amoniak má vzorec
a) NH3 b) NH4 c) NH2

4. Zlúčenina SiH4 má názov
a) stibán b) selán c) silán

5. Zlúčenina PH3 má názov
a) plumbán b) polán c) fosfán

  (1.b, 2.b, 3.a, 4.c, 5.c)

HYDROXIDY

Hydroxidy sú zlúčeniny katiónov R(+X) s hydroxidovým aniónom (OH) -I. Hydroxidová
skupina (OH) - sa chová ako jednozložkový nedeliteľný anión a preto sa hydroxidy zaraďujú
medzi binárne zlúčeniny. Všeobecný vzorec je R(OH)X .

Názov hydroxidu pozostáva:
z podstatného mena hydroxid a prídavného mena, vytvoreného z názvu prvku R
s názvoslovnou príponou,  prislúchajúcej mu podľa jeho oxidačného čísla. Pri písaní vzorca
podľa názvu počet (OH) - skupín je totožný s oxidačných číslom katiónu, ktorá je  vyjadrená
koncovkou. Pri písaní názvu zo vzorca koncovka katiónu - teda jeho oxidačné číslo je zhodné
s počtom (OH) - skupín.

Príklady:

Všeobecný
vzorec

Ox. č.
katiónu

Vzorec Názov Vzorec Názov

ROH I KOH hydroxid draselný LiOH hydroxid lítny
NaOH hydroxid sodný NH4OH hydroxid amónny
RbOH hydroxid rubídny CsOH hydroxid cézny

R(OH)2 II Mg(OH)2 hydroxid horečnatý Ca(OH)2 hydroxid vápenatý
Zn(OH)2 hydroxid zinočnatý Pb(OH)2 hydroxid olovnatý
Co(OH)2 hydroxid kobaltnatý Be(OH)2 hydroxid berylnatý

R(OH)3 III Al(OH)3 hydroxid hlinitý Cl(OH)3 hydroxid chloritý
Fe(OH)3 hydroxid železitý B(OH)3 hydroxid boritý
Cr(OH)3 hydroxid chromitý Bi(OH)3 hydroxid bizmutitý

R(OH)4 IV Si(OH)4 hydroxid kremičitý Ti(OH)4 hydroxid titaničitý
Pb(OH)4 hydroxid olovičitý Sn(OH)4 hydroxid ciničitý
Zr(OH)4 hydroxid zirkoničitý Th(OH)4 hydroxid toričitý

R(OH)5 V V(OH)5 hydroxid vanadičný P(OH)5 hydroxid fosforečný
As(OH)5 hydroxid arzeničný Sb(OH)5 hydroxid antimoničný
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Kontrolne otázky:

1. Hydroxidy vznikajú pri reakcii
a) oxidov nekovov s vodou
b) oxidov kovov s nízkym oxidačným číslom s vodou
c) oxidov kovov s vodíkom

2. Oxidačné číslo hydroxidového aniónu je
a) -I b) -II c) 0

3. Hydroxid železnatý má vzorec
a) Fe(OH)3 b) Fe(OH)2 c) Fe(OH)4

4. Hydroxid ceričitý má vzorec
a) Ce(OH)3 b) Ce(OH)2 c) Ce(OH)4

5. Zlúčenina Th(OH)4 má názov
a) hydroxid thoritý b) hydroxid thoričitý c) hydrid thoričitý

6. Zlúčenina Sn(OH)2 má názov
a) hydroxid cínatý b) hydroxid ciničitý c) hydroxid cinitý

  (1.b, 2.a, 3.b, 4.c, 5.b, 6.a)

Príklad č. 16 :
Odvoďte názov zlúčeniny Ba(OH) 2

Riešenie:
vzorec zlúčeniny Ba(OH) 2

 prvkov (skupín) BaII (OH)-I

tvorba názvu  (Ba) = II, koncovka -natý
 (OH) = -I, názov hydroxíd

názov zlúčeniny hydroxid bárnatý

Príklad č. 17 :
Vytvorte vzorec hydroxidu hlinitého.

Riešenie:
názov zlúčeniny hydroxid hlinitý
 prvkov (skupín) AlIII (OH)-I

počty atómov (skupín) 1 A1 3 (OH)
vzorec zlúčeniny Al(OH)3

Medzi binárne zlúčeniny ďalej patria:

BORIDY - sú to zlúčeniny katiónov R(+X) s aniónom B-III

Príklady:

Vzorec Názov Vzorec Názov
AlB borid hlinitý Ni2B borid diniklu
BaB6 hexaborid bária Ti2B5 pentaborid dititánu
Co2B10 dekaborid dikobaltu
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NITRIDY - sú to zlúčeniny katiónov R(+X) s aniónom N-III

Príklady:

Vzorec Názov Vzorec Názov
Mg3N2 nitrid horečnatý AlN nitrid hlinitý
Si3N4 nitrid kremičitý Mn4N nitrid tetramangánu

FOSFIDY - sú to zlúčeniny katiónov R(+X) s aniónom P-III

Príklady:

Vzorec Názov Vzorec Názov
Ca3P2 fosfid vápenatý AsP fosfid arzenitý
Mg3P2 fosfid horečnatý FeP fosfid železa
InP fosfid inditý MnP3 trifosfid mangánu
FeP2 difosfid železa Fe3P fosfid triželeza

ARZENIDY - sú to zlúčeniny katiónov R(+X) s aniónom As-III

Príklady:

Vzorec Názov
GaAs arzenid gálitý

ANTIMONIDY - sú to zlúčeniny katiónov R(+X) s aniónom Sb-III

Príklady:

Vzorec Názov Vzorec Názov
CrSb2 diantimonid chrómu Mn2Sb antimonid dimangánu

KARBIDY - sú to zlúčeniny katiónov R(+X) s aniónom C-IV

Príklad:

Vzorec Názov Vzorec Názov
SiC karbid kremičitý Fe3C karbid triželeza
FeC3 trikarbid železa W3C karbid trivolfrámu
CaC2 dikarbid vápnika

SILICIDY - sú to zlúčeniny katiónov R(+X) s aniónom Si-IV

Príklad:

Vzorec Názov Vzorec Názov
Mg2Si silicid horečnatý Ni2Si3 trisilicid diniklu
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Poznámka:
V prípade tzv. nevalenčných zlúčenín (nitridov, arzenidov, karbidov, silicidov a pod.) sa
uvádza názov pozitívnejšej zložky v genitíve, pričom počet atómov jednotlivých zložiek,
určený stechiometrickým vzorcom, sa udáva gréckymi číselnými predponami.
Napr. Fe3C karbid triželeza, BaB6 hexaborid bária, CrSb2 diantimonid chrómu.
Genitív sa niekedy používa aj v technickej literatúre v názvoch takých zlúčenín, kde možno
jednotlivým prvkom priradiť oxidačné čísla.
Napr.

Vzorec Technický názov Systémový názov
SiC karbid kremíka karbid kremičitý
Si3N4 nitrid kremíka nitrid kremičitý
AlN nitrid hliníka nitrid hlinitý
GaAs arzenid gália arzenid galitý

Kontrolne otázky:

1. Názov binárnej zlúčeniny končí koncovkou
a) -ec b) -id c) -át

2. Medzi binárne zlúčeniny nepatrí
a) Na2SO4 b) NaCl c) PBr5

3. Zlúčenina ZnCl2 má názov
a) chlorid zinkový b) chlornan zinočnatý c) chlorid zinočnatý

4. Zlúčenina Li2S má názov
a) sulfid lítny b) síran lítny c) sulfid lítnatý

5. Karbid berýlnatý má vzorec
a) BeC b) BeC2 c) Be2C

6. Nitrid horečnatý má vzorec
a) Mg2N3 b) Mg3N2 c) MgN

  (1.b, 2.a, 3.c, 4.a, 5.c, 6.b)

Príklad č. 18:
Odvoďte názov zlúčeniny Mg3P2 .

Riešenie:
vzorec zlúčeniny Mg3P2

 prvkov MgII P-III

tvorba názvu (Mg) = II, koncovka -natý
(P) = -III, názov fosfid

názov zlúčeniny fosfid horečnatý
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Príklad č. 19:
Vytvorte vzorec silicidu vápenatého.

Riešenie:
názov zlúčeniny silicid vápenatý
 prvkov (podľa názvu) CaII Si-IV

počty atómov 4 Ca 2 Si
vzorec zlúčeniny Ca4Si2
vzorec po vydelení Ca2Si

Príklad č. 20:
Pomenujte nasledujúce zlúčeniny: SnH4, CaH2, PbO2, Fe(OH)2.

Príklad č. 21:
Napíšte názvy uvedených zlúčenín: CuCl2, SiF4, Al2S3.

Príklad č. 22:
Napíšte vzorce týchto zlúčenín: fosfán; fluorovodík, oxid horečnatý, hydroxid

berýlnatý.

Príklad č. 23:
Napíšte názvy uvedených zlúčenín:  Ca3P2, Be2C, FeCl3.

Príklad č. 24:
Napíšte názov týchto menej známych zlúčenín: Ta2O5, Xe03, Y(OH)3, Re2O7, MoF6.

Príklad č.25:
Napíšte vzorce týchto menej známych zlúčenín: bromid zirkoničitý, chlorid  niobičný,

nitrid berýlnatý, hydroxid iridičitý, sulfid paladičitý, fosfid galitý.



26

KYSELINY
Kyseliny sú zlúčeniny, ktoré vo vodnom roztoku sú schopné odštepovať jeden alebo

viac protónov (katiónov vodíka) - teda disociovať. Poznáme kyseliny bezkyslíkaté a kyslíkaté.
Ich vzorce ako aj spôsob odvodenia sú rozdielne.

BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY

Sú binárnymi zlúčeninami vodíka H +I s aniónom nekovov An X-, ktoré sa pohltili vo
vode za súčasnej disociácie. Všeobecný vzorec je HXAn .

Ich názov pozostáva:
z podstatného mena kyselina a z prídavného mena utvoreného z názvu prvku alebo skupiny
An so spojkou –o- a slova vodík s koncovkou -ová.
Vzorec kyseliny sa nelíši od vzorca príslušnej binárnej zlúčeniny.

Príklady:

Ox. číslo
aniónu

Vzorec Názov Vzorec Názov

-I HF kyselina fluorovodíková HBr kyselina bromovodíková
HCl kyselina chlorovodíková HI kyselina jodovodíková

-II H2S kyselina sírovodíková
kyselina  sulfánová

H2Se kyselina selenovodíková
H2Te kyselina telurovodíková

- I HCN kyselina kyanovodíková HSCN kyselina rodanovodíková

KYSLÍKATÉ KYSELINY

Kyslíkaté kyseliny, tzv. oxokyseliny, sú trojprvkové zlúčeniny a majú všeobecný
vzorec HxAnyOz, kde An je kyselinotvorný prvok.

Názov kyslíkatých kyselín sa odvádza od oxidov, ktorým niekedy hovoríme anhydridy
kyselín. Teda formálne kyslíkaté kyseliny je možné považovať za zlúčeniny nekovových
oxidov s vodou. Napr.:        CO2 +  H20  H2CO3

Názov kyslíkatých kyselín sa skladá:
z podstatného mena kyselina a z prídavného mena, ktoré je vytvorené z názvu prvku
s názvoslovnou príponou, charakterizujúcou jeho oxidačné číslo.

Niektoré oxidy (anhydridy) vytvárajú viac druhov kyselín, ktoré sa od seba líšia
počtom atómov vodíka a atómov kyslíka v molekule. Názvoslovne ich rozlišujeme udaním
počtu atómov vodíka v molekule kyseliny.
Ich názov sa skladá:
z podstatného mena kyselina a z prídavného mena, vytvoreného z názvoslovnej jednotky
hydrogen s gréckou číslovkovou predponou, charakterizujúcou počet atómov vodíka, a názvu
prvku s názvoslovnou príponou, zodpovedajúcou oxidačnému číslu prvku.
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Príklady:

Ox. číslo ky-
selinotvor-
ného prvku

Vzorec Názov Vzorec Názov

I HClO kyselina chlórna HBrO kyselina brómna
HIO kyselina jódna HPO kyselina fosforná

II H2PbO2 kyselina olovnatá H2CuO2 kyselina meďnatá
H2SnO2 kyselina cinatá H2ZnO2 kyselina zinočnatá

III HBO2 kyselina boritá HNO2 kyselina dusitá
HClO2 kyselina chloritá HIO2 kyselina joditá
HPO2 kyselina fosforitá HSbO2 kyselina antimonitá

IV H2CO3 kyselina uhličitá H2SiO3 kyselina kremičitá
H2SO3 kyselina siričitá H2TiO3 kyselina titaničitá
H2SeO3 kyselina seleničitá H2SnO3 kyselina ciničitá

V HNO3 kyselina dusičná HClO3 kyselina chlorečná
HPO3 kyselina fosforečná HAsO3 kyselina arzeničná
HSbO3 kyselina antimoničná HVO3 kyselina vanadičná

VI H2SO4 kyselina sírová H2TeO4 kyselina telúrová
H2SeO4 kyselina selénová H2WO4 kyselina volfrámová
H2CrO4 kyselina chrómová H2MnO4 kyselina manganová

VII HIO4 kyselina jodistá HBrO4 kyselina bromistá
HClO kyselina chloristá HMnO4 kyselina manganistá

VIII H4OsO6 kyselina osmičelá H4XeO6 kyselina xenoničelá

Odvodenie názvu kyseliny zo vzorca H5IO6 možno urobiť týmto spôsobom:
V kyseline má kyslík oxidačné číslo -II. Kyselina má šesť atómov kyslíka, čo spolu

predstavuje oxidačné číslo -XII. Kyselina má päť atómov vodíka, ktorých súčin oxidačného
čísla 5 x I = V. Ak od -XII odčítame V, dostaneme -VII, čo je nevykompenzované záporné
oxidačné číslo kyslíka. Keďže molekula navonok musí byť elektroneutrálna, je zrejmé, že jód
s kladným oxidačným číslom VII kompenzuje rozdiel v oxidačných číslach. Teda jód má
oxidačné číslo VII a názov kyseliny je: kyselina pentahydrogenjodistá.
Kontrola správnosti: oxidačné čísla vodíka           +I x 5 =  +V

oxidačné čísla kyslíka -II x 6 = -XII
oxidačné číslo jódu +VII
súčet 0

Názov kyseliny je odvodený správne, nakoľko súčet kladných a záporných oxidačných čísiel
neutrálnej molekuly musí byť rovný nule.
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Vzorec kyseliny z názvu kyseliny sa odvodí následovne:
kyselina trihydrogenfosforečná

Z názvu je zrejmé, že kyselina má tri atómy vodíka, ktorých súčet oxidačných čísiel je
III. Koncovka -ečná udáva, že fosfor v tejto kyseline má oxidačné číslo V. Súčet kladných
oxidačných čísiel (vodíka a fosforu) je VIII. Na kompenzáciu oxidačného čísla VIII je
potrebné záporné oxidačné číslo -VIII, čo predstavuje 4 atómy kyslíka (kyslík v kyseline má
vždy oxidačné číslo -II).
Vzorec kyseliny je H3PO4.

Príklady:

Vzorec Názov Vzorec Názov
HPO3 kyselina hydrogenfosforečná H3PO4 kyselina trihydrogenfosforečná
HAsO3 kyselina hydrogenarzeničná H3AsO4 kyselina trihydrogenarzeničná
H2SiO3 kyselina dihydrogenkremičitá H4SiO4 kyselina tetrahydrogenkremičitá
H2TeO4 kyselina dihydrogentelúrová H6TeO6 kyselina hexahydrogentelúrová
HBO2 kyselina boritá H3BO3 kyselina trihydrogenboritá
HIO4 kyselina jodistá H3IO5 kyselina trihydrogenjodistá
H5IO6 kyselina pentahydrogenjodistá H7IO7 kyselina heptahydrogenjodistá

U jednoduchých a známych kyselín ako sú H2SO4, H2CO3, H2SO3, HNO3, sa počet
vodíkov predponou nezvykne udávať. V tomto prípade vzorec z názvu odvodíme reakciou
príslušného oxidu a vodou:

N2O5 +  H2O  =  H2N2O6

Keďže indexy sú deliteľné 2, vzorec kyseliny je HNO3.

IZOPOLYKYSELINY
Izokyseliny sú kyseliny, ktoré obsahujú v molekule viac atómov kyselinotvorného

(základného) prvku s rovnakým oxidačným číslom (napr. 2 atómy síry s oxidačným číslom
VI, 4 atómy bóru s oxidačným číslom III). Formálne ich možno považovať za zlúčeniny
väčšieho počtu molekúl oxidu s jednou alebo viacerými molekulami vody:

2 SO3 +  H2O  H2S2O7

2 B2O3 +  H2O  H2B4O7

2 SO3 +  H2O  H2S4O8

Názov izopolykyselín pozostáva:
z podstatného mena kyselina a z prídavného mena, ktoré je utvorené z číslovkovej predpony,
udávajúcej počet atómov vodíka pred slovom hydrogen, z číslovkovej predpony udávajúcej
počet atómov základného prvku pred názvom tohoto prvku a z koncovky, zodpovedajúcej
oxidačnému číslu základného prvku.



29

Príklady:

Vzorec Názov Vzorec Názov
HB5O8 kyselina hydrogenpentaboritá H2B4O7 kyselina dihydrogentetraboritá
H4B4O8 kyselina

tetrahydrogentetraboritá
H2Cr3O10 kyselina dihydrogentrichrómóvá

H4P2O7 kyselina
tetrahydrogendifosforečná

H2Cr4O13 kyselina
dihydrogentetrachrómóvá

H4Sb2O7 kyselina
tetrahydrogendiantimoničná

H5P3O10 kyselina
pentahydrogentrifosforečná

H6P2O8 kyselina
hexahydrogendifosforečná

H6P4O13 kyselina
hexahydrogentetrafosforečná

H2S2O7 kyselina dihydrogendisírová H2S3O10 kyselina dihydrogentrisírová
H2S4O13 kyselina dihydrogentetrasírová H2S5O16 kyselina dihydrogenpentasírová
H2N2O2 kyselina dihydrogendidusná H2Cr2O7 kyselina dihydrogendichrómóvá

HETEROPOLYKYSELINY
Heteropolykyseliny sú kyseliny, ktoré obsahujú v molekule atómy dvoch alebo

viacerých rôznych kyselinotvorných prvkov.
Ich názov sa skladá:

z podstatného mena kyselina a z prídavného mena, vytvoreného z názvov kyselinotvorných
prvkov (s číslovkovými predponami, udávajúcimi počet atómov kyselinotvorného prvku pred
názvom tohoto prvku), ktoré sa navzájom oddeľujú pomlčkami. Názvoslovné prípony
kyselinotvorných prvkov, zodpovedajúce oxidačnému číslu (s výnimkou poslednej prípony),
sú upravené tak, že koncovka –á (-ová) je nahradená koncovkou –ano.

Príklady:

Vzorec Názov
H9BMo12O42 kyselina nonahydrogenboritano-dodekamolybdénová
H8SiW12O42 kyselina oktahydrogenkremičitano-dodekavolfrámová
H4AsPO7 kyselina tetrahydrogenarzeničnano-fosforečná
H5As2PO10 kyselina pentahydrogendiarzeničnano-fosforečná
H3PMo12O40 kyselina trihydrogenfosforečnano-dodekamolybdénová
H7PMo12O42 kyselina heptahydrogenfosforečnano-dodekamolybdénová
H6P2Mo18O62 kyselina hexahydrogendifosforečnano-18-molybdénová
H7PW8Mo4O42 kyselina heptahydrogenfosforečnano-oktavolfrámano-

tetramolybdénová

PEROXOKYSELINY

Peroxokyseliny sú kyslíkaté kyseliny, v ktorých atóm kyslíka -O- je nahradený peroxo
skupinou -O-O- .
Ich názov sa skladá z podstatného mena kyselina a z prídavného mena, vytvoreného
z názvoslovnej jednotky peroxo s gréckou číslovkovou predponou, charakterizujúcou počet
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peroxo skupín, a názvu prvku s názvoslovnou príponou, zodpovedajúcou oxidačnému číslu
kyselinotvorného prvku.

Príklady:

Ox. číslo kyseli-
notvorného prvku

Vzorec Názov

IV H2CO4 kyselina peroxouhličitá
V HNO4 kyselina peroxodusičná

HPO4 kyselina  peroxofosforečná
H3PO5 kyselina  trihydrogenperoxofosforečná
H4P2O8 kyselina tetrahydrogenperoxodifosforečná

VI H2SO5 kyselina peroxosírová
H2S2O8 kyselina peroxodisírová

TIOKYSELINY

Tiokyseliny sú kyslíkaté kyseliny, v ktorých jeden, alebo viac atómov kyslíka sú
nahradené príslušným počtom atómov síry.

Ich názov sa skladá z podstatného mena kyselina a z prídavného mena, vytvoreného z
názvoslovnej jednotky tio- s gréckou číslovkovou predponou, charakterizujúcou počet
nahradených atómov kyslíka sírou, a názvu prvku s názvoslovnou príponou, zodpovedajúcou
oxidačnému číslu kyselinotvorného prvku.

Príklady:

Ox. číslo kyseli-
notvorného prvku

Vzorec Názov

III HAsOS kyselina hydrogentioarzenitá
HAsS2 kyselina hydrogenditioarzenitá
H3AsS3 kyselina trihydrogentritioarzenitá

IV H2S2O2 kyselina dihydrogentiosiričitá
H2COS2 kyselina dihydrogenditiouhličitá
H2CS3 kyselina dihydrogentritiouhličitá
H2SnS3 kyselina dihydrogentritiociničitá

V H3PO3S kyselina trihydrogentiofosforečná
H3PO2S2 kyselina trihydrogenditiofosforečná
H3POS3 kyselina trihydrogentritiofosforečná
H3PS4 kyselina trihydrogentetratiofosforečná
H3AsS4 kyselina trihydrogentetratioarzeničná

VI H2S2O3 kyselina dihydrogentiosírová
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Kontrolne otázky:

1. Kyselina musí mať vždy vo svojej molekule
a) kyslík b) vodík c) dusík

2. Kyselina sírovodíková má vzorec
a) HS b) H2S03 c) H2S

3. Vzorec HCl patri kyseline
a) chlorovodíkovej b) chlórnej c) chlórovej

4. Číslovková predpona pre označenie dvoch atómov vodíka v molekule kyseliny je
a) bis- b) di- c) dvoj-

5. Zlúčenina HClO3 sa nazýva kyselina
a) chloritá b) chlorovodíková c) chlorečná

6. Zlúčenina H3AsO3 má názov kyselina
a) trihydrogenarzenitá b) trihydrogenarzeničná c) tris(hydrogenarzenitá)

7. Vzorec kyseliny volfrámovej je
a) H2W b) H2WO4 c) H2WO3

8. Vzorec kyseliny trihydrogenboritej je
a) H3BO3 b) H3BO4 c) HBO2

9. Vzorec kyseliny tetrahydrogendivanadičnej je
a) H4V2O5 b) H4V2O6 c) H4V2O7

  (1.b, 2.c, 3.a, 4.b, 5.c, 6.a, 7.b, 8.a, 9.c)

Príklad č. 26:
Odvoďte názov kyseliny H3PO4.

Riešenie:
vzorec zlúčeniny H3PO4
známe údaje H3

I PO4
-II

oxidačné číslo fosforu (P) = 4.2 - 3.1 = 5
koncovka pre  =V -ečná
názov kyseliny fosforečná
číslovková predpona tri-
úplný názov kyseliny kyselina trihydrogenfosforečná

Príklad č. 27:
Odvoďte názov kyseliny H2Cr2O7.

Riešenie:
vzorec zlúčeniny H2Cr2O7
známe údaje H2

ICr2O7
-II

oxidačné číslo chrómu (Cr) = (7.2 - 2.1)/2 = 6
koncovka pre  =VI -ová
počet atómov chrómu 2
číslovková predpona di-
názov kyseliny kyselina dihydrogendichromová
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Príklad č. 28:
Odvoďte vzorec kyseliny dihydrogenmolybdénovej.

Riešenie:
názov kyseliny dihydrogenmolybdénová
základné prvky H  Mo   O
hodnoty určené názvom HI MoVI O-II

súčet kladných  7
minimálny  počet atómov kyslíka 4
počet atómov vodíka (4.2 - 1.6) = 2
vzorec kyseliny H2MoO4

Príklad č. 29:
Odvoďte vzorec kyseliny dihydrogendisiričitej.

Riešenie :
názov kyseliny dihydrogendisiričitá
základné prvky H  S   O
hodnoty určené názvom HI S2

IV O-II

súčet kladných  9
minimálny  počet atómov kyslíka 5
výsledný vzorec kyseliny H2 S2O5

Príklad č. 30:
Uveďte, ktoré z uvedených vodíkatých zlúčenín sú rozpustné vo vode za  vzniku

bezkyslíkatých kyselín: NH3, HBr, CH4, H2S, NaH, HCl, HCN, CaH2.

Príklad č. 31:
Napíšte vzorce a názvy kyselín, ktoré vznikajú reakciou nasledujúcich oxidov s vodou:

N2O5, Br2O, SO2, CrO3.

Príklad č. 32:
Určite vzorce oxidov, z ktorých vznikli tieto kyseliny: H2S2O5, HClO3, H2CrO4.

Zároveň napíšte názvy týchto kyselín.

Príklad č. 33:
Uveďte vzorce a názvy kyselín, ktoré vzniknú reakciou nasledujúcich oxidov

s rôznym množstvom vody: P2O5, As2O5, SO3 , CrO3.

SOLI
Soli sú zlúčeniny, vznikajúce neutralizáciou kyselín zásadami (hydroxidmi), alebo

nahradením atómov vodíka vo vzorci kyseliny inými atómami, resp. atómovými skupinami.
Všeobecný vzorec: KtxAny

Názov soli sa skladá:
z podstatného mena, ktoré charakterizuje aniónovú časť soli a
z prídavného mena, ktoré charakterizuje katiónovú časť soli.
Pri rozpúšťaní solí vo vode dochádza obyčajne k disociácii soli na katióny a anióny. Atómy,
alebo atómové skupiny s kladným nábojom (kladným oxidačným číslom), ktoré nahradili
vodíkové atómy v kyseline, vytvárajú katióny a zbytky kyselín, ktoré majú záporný elektrický
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náboj (záporné oxidačné číslo), vytvárajú anióny. Soli teda možno považovať za zlúčeniny
katiónov a aniónov.

JEDNODUCHÉ SOLI

Ak sa v kyseline nahradia všetky atómy vodíka katiónom, resp. katiónmi, vznikajú
jednoduché soli. Názov soli sa skladá z podstatného mena, ktoré charakterizuje aniónovú časť
soli a z prídavného mena, ktoré charakterizuje katióny vo vzorci soli. V prípade jednoduchých
solí existujú dva typy solí, a to soli bezkyslíkatých kyselín a soli kyslíkatých kyselín.

SOLI BEZKYSLÍKATÝCH KYSELÍN

Soli bezkyslíkatých kyselín sú binárne zlúčeniny, vznikajúce neutralizáciou
bezkyslíkatých kyselín a v ich anióne sa nenachádza kyslík.
Príklad: HCl + NaOH  NaCl + H2O
Ich názov pozostáva z dvoch častí:
z podstatného mena, ktoré pozostáva z názvu prvku - aniónu s koncovkou -id a
prídavného mena, ktoré pozostáva z názvu prvku a prípony, zodpovedajúcej oxidačnému číslu
prvku - katiónu.

Ak katión pozostáva z jedného atómu, potom oxidačné číslo katiónu je zhodné s jeho
nábojom.

FLUORIDY

Fluoridy sú binárne zlúčeniny katiónov R(+X) s  aniónom fluóru  F- .
Názov sa skladá:
z podstatného mena fluorid a z prídavného mena príslušného druhého prvku, ktorý má
príponu odpovedajúcu oxidačnému číslu prvku.

Príklady:

Ox. č.
katiónu

Vzorec Názov Vzorec Názov

I KF fluorid draselný LiF fluorid lítny
II MgF2 fluorid horečnatý CaF2 fluorid vápenatý

FeF2 fluorid železnatý CuF2 fluorid meďnatý
III BF3 fluorid boritý FeF3 fluorid železitý
IV SiF4 fluorid kremičitý TiF4 fluorid titaničitý
V VF5 fluorid vanadičný PF5 fluorid fosforečný
VI SF6 fluorid sírový PtF6 fluorid platinový
VII IF7 fluorid jodistý MnF7 fluorid manganistý
VIII XeF8 fluorid xenoničelý OsF8 fluorid osmičelý

CHLORIDY

Chloridy sú binárne zlúčeniny katiónov R(+X) s  aniónom chlóru  Cl- .
Názov sa skladá:
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z podstatného mena chlorid a z prídavného mena príslušného druhého prvku príp. skupiny,
ktorý má príponu odpovedajúcu oxidačnému číslu prvku.
Príklady:

Ox. č.
katiónu

Vzorec Názov Vzorec Názov

I NaCl chlorid sodný NH4Cl chlorid amónny
RbCl chlorid rubidný TlCl chlorid tálny

II ZnCl2 chlorid zinočnatý CuCl2 chlorid meďnatý
MnCl2 chlorid manganatý MgCl2 chlorid horečnatý

III AlCl3 chlorid hlinitý FeCl3 chlorid železitý
AuCl3 chlorid zlatitý AsCl3 chlorid arzenitý

IV SiCl4 chlorid kremičitý PtCl4 chlorid platičitý
V AsCl5 chlorid arzeničný PCl5 chlorid fosforečný
VI SCl6 chlorid sírový WCl6 chlorid volfrámový
VII ReCl7 chlorid renistý MnCl7 chlorid manganistý

BROMIDY
Bromidy sú binárne zlúčeniny katiónov R(+X) s  aniónom brómu  Br- .

Názov sa skladá:
z podstatného mena bromid a z prídavného mena príslušného druhého prvku, ktorý má
príponu odpovedajúcu oxidačnému číslu prvku.

Príklady:

Ox. č.
katiónu

Vzorec Názov Vzorec Názov

I KBr bromid draselný RbBr bromid rubídny
II CaBr2 bromid vápenatý HgBr2 bromid ortuťnatý
III IBr3 bromid joditý BBr3 bromid boritý
IV SiBr4 bromid kremičitý PtBr4 bromid platičitý
V NbBr5 bromid niobičný PBr5 bromid fosforečný
VI TeBr6 bromid telúrový WBr6 bromid volfrámový
VII ReBr7 bromid renistý ClBr7 bromid chloristý

JODIDY
Jodidy sú binárne zlúčeniny katiónov R(+X) s  aniónom jódu  I- .

Názov sa skladá:
z podstatného mena jodid a z prídavného mena príslušného druhého prvku, ktorý má príponu
odpovedajúcu oxidačnému číslu prvku.
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Príklady:

Ox. č.
katiónu

Vzorec Názov Vzorec Názov

I CsI jodid cézny NH4I jodid amónny
KI jodid draselný NaI jodid sodný

II CuI2 jodid meďnatý PdI2 jodid paládnatý
III AuI3 jodid zlatitý FeI3 jodid železitý
IV SnI4 jodid ciničitý PbI4 jodid olovičitý
V AsI5 jodid arzeničný SbI5 jodid antimoničný
VI SI6 jodid sírový PtI6 jodid platinový
VII BrI7 jodid bromistý MnI7 jodid manganistý

KYANIDY
Kyanidy sú binárne zlúčeniny katiónov R(+X) so aniónom  (CN)- .

Názov sa skladá:
z podstatného mena kyanid a z prídavného mena príslušného druhého prvku, ktorý má
príponu odpovedajúcu oxidačnému číslu prvku.

Príklady:

Ox. č.
katiónu

Vzorec Názov Vzorec Názov

I AgCN kyanid strieborný LiCN kyanid lítny
KCN kyanid draselný NaCN kyanid sodný

II Cd(CN)2 kyanid kademnatý Hg(CN)2 kyanid ortuťnatý
Co(CN)2 kyanid kobaltnatý Cu(CN)2 kyanid meďnatý

III Tl(CN)3 kyanid tálitý Bi(CN)3 kyanid bizmutitý
IV Si(CN)4 kyanid kremičitý Ti(CN)4 kyanid titaničitý
V V(CN)5 kyanid vanadičný As(CN)5 kyanid arzeničný
VI Te(CN)6 kyanid telúrový Cr(CN)6 kyanid chrómový
VII Br(CN)7 kyanid bromistý I(CN)7 kyanid jodistý

RODANIDY
Rodanidy sú binárne zlúčeniny katiónov R(+X) so aniónom  (SCN)- .

Názov sa skladá:
z podstatného mena rodanid a z prídavného mena príslušného druhého prvku, ktorý má
príponu odpovedajúcu oxidačnému číslu prvku.
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Príklady:

Ox. č.
katiónu

Vzorec Názov Vzorec Názov

I CsSCN rodanid cézny KSCN rodanid draselný
NaSCN rodanid sodný NH4SCN rodanid amónny

II Ni(SCN)2 rodanid nikelnatý Zn(SCN)2 rodanid zinočnatý
Cu(SCN)2 rodanid meďnatý Mg(SCN)2 rodanid horečnatý

III Au(SCN)3 rodanid zlatitý Fe(SCN)3 rodanid železitý
IV Sn(SCN)4 rodanid ciničitý Ti(SCN)4 rodanid titaničitý
V P(SCN)5 rodanid fosforečný As(SCN)5 rodanid arzeničný
VI W(SCN)6 rodanid volfrámový Cr(SCN)6 rodanid chrómový
VII Cl(SCN)7 rodanid chloristý Mn(SCN)7 rodanid  manganistý

Medzi soli tohto typu patria aj sulfidy, selenidy a teluridy.

SOLI KYSLÍKATYCH KYSELÍN

Soli kyslíkatých kyselín (oxokyselín) vznikajú neutralizáciou kyslíkatých kyselín.
Napr:  H2SO4 + 2 NaOH  Na2SO4 + 2 H2O
Názov solí odvodených od  oxokyselín pozostáva z dvoch častí:
z podstatného mena, vytvoreného z názvu kyselinotvorného prvku - aniónu s príponou
zodpovedajúcou oxidačnému číslu prvku v anióne a
z prídavného mena, ktoré je vytvorené z názvu katiónu so zodpovedajúcou príponou,
charakterizujúcou jeho oxidačné číslo.

Pri odvádzaní názvu solí utvoríme podstatné meno z prídavného mena zodpovedajúcej
kyseliny tým, že sa vo valenčnej prípone nahradí koncovka –á koncovkou –an (napr. siričitá –
siričitan). Výnimka je u prvkov s oxidačným číslom VI, kde sa celá prípona –ová nahradí
koncovkou –an (napr. sírová – síran, chrómová – chróman).

Príklady vzorcov a názvov niektorých kyslíkatých kyselín a ich solí:

kyselina ox. číslo
kyselinotv.
prvku

názov kyseliny názov soli

HAsO2 III kyselina hydrogenarzenitá arzenitan ...
H3AsO3 III kyselina trihydrogenarzenitá arzenitan ...
H3AsO4 V kyselina arzeničná arzeničnan ...
HBO2 III kyselina hydrogenboritá boritan ...
H3BO3 III kyselina trihydrogenboritá boritan ...
H2B4O7 III kyselina tetraboritá tetraboritan ...
HBrO I kyselina bromná bromnan ...
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kyselina ox. číslo
kyselinotv.
prvku

názov kyseliny názov soli

HBrO2 III kyselina bromitá bromitan ...
HBrO3 V kyselina bromičná bromičnan ...
HBrO4 VII kyselina bromistá bromistan ...
H2CO3 IV kyselina uhličitá uhličitan ...
HClO I kyselina chlórna chlórnan ...
HClO2 III kyselina chloritá chloritan ...
HClO3 V kyselina chlorečná chlorečnan ...
HClO4 VII kyselina chloristá chloristan ...
H2CrO4 VI kyselina chrómová chróman ...
H2Cr2O7 VI kyselina dichrómová dichroman ...
HIO I kyselina jodná jodnan ...
HIO2 III kyselina jodítá. joditan ...
HIO3 V kyselina jodičná jodičnan ...
HIO4 VII kyselina hydrogenjodistá jodistan ...
H3IO5 VII kyselina trihydrogenjodistá jodistan ...
H5IO6 VII kyselina pentahydrogenjodistá jodistan ...
HMnO4 VII kyselina manganistá manganistan ...
H2MoO4 VI kyselina molybdénová molybdénan ...
HNO2 III kyselina dusitá dusitan ...
HOONO III kyselina peroxodusitá peroxodusitan ...
HNO3 V kyselina dusičná dusičnan ...
HOONO2 V kyselina peroxodusičná peroxodusičnan ...
H4OsO6 VIII kyselina osmičelá osmičelan ...
H3PO2 I kyselina fosforná fosfornan ...
H3PO3 III kyselina fosforitá fosforitan ...
HPO3 V kyselina hydrogenfosforečná fosforečnan ...
H3PO4 V kyselina trihydrogenfosforečná fosforečnan ...
H4P2O7 V kyselina difosforečná difosforečnan ...
H3P3O9 V kyselina trifosforečná trifosforečnan ...
H4P4O12 V kyselina tetrafosforečná tetrafosforečnan ...
H3PO5 V kyselina

trihydrogenperoxofosforečná
peroxofosforečnan ...

H4P2O8 V kyselina peroxodifosforečná peroxodifosforečnan ...
HReO4 VII kyselina renistá renistan ...
H2SO3 IV kyselina siričitá siričitan ...
H2S2O2 IV kyselina tiosiričitá tiosiričitan ...
H2SO4 VI kyselina sírová síran ...
H2S2O7 VI kyselina disírová disíran ...
H2S3O10 VI kyselina trisírová trisíran ...
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kyselina ox. číslo
kyselinotv.
prvku

názov kyseliny názov soli

H2S4O13 VI kyselina tetrasírová tetraisíran ...
H2S2O5 VI kyselina peroxosírová peroxosíran ...
H2S2O8 VI kyselina peroxodisírová peroxodisíran ...
H2S2O3 VI kyselina tiosírová tiosíran ...
H2SiO3 IV kyselina dihydrogenkremičitá kremičitan ...
H4SiO4 IV kyselina tetrahydrogenkremičitá kremičitan ...
H2SeO3 IV kyselina seleničitá seleničitan ...
H2SeO4 VI kyselina selenová selenan ...
H2TeO3 IV kyselina teluričitá teluričitan ...
H2TeO4 VI kyselina telurová teluran ...
H6TeO6 VI kyselina hexahydrogentelurová teluran ...
H2WO4 VI kyselina volfrámová volframan ...
H4XeO6 VIII kyselina xenoničelá xenoničelan ...

Soli kyslíkatých kyselín môžeme odvodiť rovnako ako soli bezkyslíkatých kyselín
náhradou vodíkových iónov v molekule kyseliny inými iónmi.

Pri vyrovnávaní oxidačných čísiel katiónov a aniónov v danej soli je možné použiť
krížové pravidlo, podobne ako u oxidov, prirodzene zohľadnením celého aniónu.

Napr. dusitan draselný       K +1 (NO2) -1 KNO2

Odvodenie názvu soli K3VO4:
Draslík je alkalický kov s oxidačným číslom I. Tri atómy draslíka majú spolu oxidačné

číslo III. Atóm kyslíka má oxidačné číslo –II, teda štyri atómy kyslíka spolu majú oxidačné
číslo -VIII. Rozdiel medzi -VIII a III je -V. Keďže neutrálna molekula musí mať súčet
oxidačných čísiel 0, na kompenzáciu hodnoty -V je treba kladné oxidačné číslo vanádu o
hodnote V. Koncovka aniónu, v ktorom má príslušný atóm oxidačné číslo V je -ečnan, -ičnan.
Názov zlúčeniny je vanadičnan tridraselný.

Príklady:

Ox. č.
katiónu

Vzorec Názov Vzorec Názov

I KClO chlórnan draselný NaIO jodnan sodný
AgClO chlórnan strieborný NaClO chlórnan sodný
LiBrO brómnan lítny KPO fosfornan draselný

II CaPbO2 olovnatan vápenatý Cs2ZnO2 zinočnatan dicézny
Na2SnO2 cínatan disodný CuMgO2 horečnatan meďnatý

III NaClO2 chloritan sodný LiPO2 fosforitan lítny
AlBO3 boritan hlinitý AgIO2 joditan strieborný
KIO2 joditan draselný NH4NO2 dusitan amónny
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Ox. č.
katiónu

Vzorec Názov Vzorec Názov

III NaBO2 boritan sodný CsNO2 dusitan cézny
Na3AsO3 arzenitan trisodný Cu3AlO3 hlinitan trimeďný

IV CaCO3 uhličitan vápenatý K2CO3 uhličitan didraselný
PbSO3 siričitan olovnatý Na2SnO3 ciničitan disodný
Na2TeO3 teluričitan disodný K2SO3 siričitan didraselný
ZnCO3 uhličitan zinočnatý CdCO3 uhličitan kademnatý
MgCO3 uhličitan horečnatý ZnSiO3 kremičitan zinočnatý
(NH4)2CO3 uhličitan diamónny Ag2SiO3 kremičitan distrieborný

V KClO3 chlorečnan draselný NaNO3 dusičnan sodný
NaIO3 jodičnan sodný Na3VO4 vanadičnan trisodný
RbBrO3 bromičnan rubídny K3VO4 vanadičnan tridraselný
LiNO3 dusičnan lítny CrAsO4 arzeničnan chromitý
NH4VO3 vanadičnan amónny K3PO4 fosforečnan tridraselný

VI FeSO4 síran železnatý Na2WO4 volfráman disodný
K2SeO4 selénan didraselný BaSO4 síran barnatý
K2CrO4 chróman didraselný (NH4)2CrO4 chróman diamónny
MgSO4 síran horečnatý Rb2SO4 síran dirubídny
Na2CrO4 chróman disodný Tl2CrO4 chróman ditálny
NiSO4 síran nikelnatý (NH4)2SO4 síran diamónny
CdSeO4 selénan kademnatý K2TeO4 telúran didraselný
Na2MnO4 manganan disodný BaCrO4 chróman bárnatý

VII KMnO4 manganistan draselný VIO6 jodistan vanadičný
KIO4 jodistan draselný RbClO4 chloristan rubidný
AgClO4 chloristan strieborný KClO4 chloristan draselný
Na5IO6 jodistan pentasodný

VIII Ca2XeO6 xenoničelan divápenatý SiOsO6 osmičelan kremičitý

Pri písaní názvu zložitejších solí sa používajú grécke číslovkové predpony. Pre
vyjadrenie počtu atómov sa používajú základné grécke číslovky. Gréckymi číslovkovými
predponami vyjadrujeme aj násobný počet atómov prvkov v anióne, avšak názov aniónu sa
neuvádza v zátvorke.

Príklady:

Vzorec Názov Vzorec Názov
Na2B4O7 tetraboritan disodný K2Cr2O7 dichróman didraselný
Na4P2O7 difosforečnan tetrasodný K5P3O10 trifosforečnan pentadraselný
Ag2Cr2O7 dichróman distrieborný (NH4)2Cr2O7 dichróman diamónny
K2S2O5 disiričitan didraselný Na2S2O7 disíran disodný
Mg2As2O7 diarzeničnan dihorečnatý NaB3O5 triboritan sodný
Pb2V2O7 divanadičnan diolovnatý Pb2V2O9 divanadičnan diolovičitý
Cu B4O7 tetraboritan meďnatý Ca3Si2O7 dikremičitan trivápenatý
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Pre vyjadrenie počtu atómových skupín aniónov sa používajú násobné grécke
číslovky.

Po násobných číslovkách sa názov atómovej skupiny, ku ktorej náležia, píše do
zátvoriek. Základné grécke číslovky sú: mono, di, tri, tetra, penta, hexa atď. Číslovka mono
ako názvoslovná jednotka sa používa zriedka.
Násobné číslovky sú: bis, tris, tetrakis, pentakis, hexakis atď. (dvakrát, trikrát, štyrikrát, ...).

Odvodenie vzorca soli tetrakis(chloristan) ciničitý
Počet skupín aniónu v molekule je udaný predponou tetrakis, čiže štyri. To znamená,

že v molekule sú štyri chloristanové anióny so štyrmi atómami chlóru s oxidačným číslom
VII; 4 x VII = XXVIII. Okrem toho molekula obsahuje jeden atóm cínu s oxidačným číslom
IV. Celkové kladné oxidačné číslo v molekule je XXVIII + IV = XXXII. Na jeho
kompenzáciu je potrebné také isté záporné oxidačné číslo. Keďže atóm kyslíka má oxidačné
číslo -II, molekula spolu obsahuje 16 atómov kyslíka v štyroch aniónových skupinách.
Vzorec zlúčeniny je Sn(ClO4)4.

Príklady:

Vzorec Názov Vzorec Názov
Mg(ClO)2 bis(chlórnan) horečnatý Th3(PO4)4 tetrakis(fosforečnan) tritoričitý
Al2(SO4)3 tris(síran) dihlinitý Cd3(AsO4)2 bis(arzeničnan) trikademnatý
Sr(BiO2)2 bis(bizmutitan) strontnatý Zr3(PO4)4 tetrakis(fosforečnan) trizirkoničitý
Ti2(SO3)3 tris(siričitan) dititanitý A12(TeO4)3 tris(telúran) dihlinitý
Pr2(SO4)3 tris(síran) diprazeodymitý Al4(SiO4)3 tris(kremičitan) tetrahlinitý
Cu(NO3)2 bis(dusičnan) meďnatý Sn(CrO4)2 bis(chróman) ciničitý
Cr(C1O3)3 tris(chlorečnan) chromitý Tl(AsO2)3 tris(arzenitan) tálitý
Au(BrO4)3 tris(bromistan) zlatitý La(BrO3)3 tris(bromičnan) lantanitý
Ca(ClO)2 bis(chlórnan) vápenatý Sn(Cr2O7)2 bis(dichróman) ciničitý
Pb(CrO4)2 bis(chróman) olovičitý In2(SO4)3 tris(síran) diinditý
Al(AsO3)3 tris(azreničnan) hlinitý Ca3(AsO4)2 bis(arzeničnan) trivápenatý
Zr(CrO4)2 bis(chróman) zirkoničitý Zr(Cr2O7)2 bis(dichróman) zirkoničitý
Al(IO3)3 tris(jodičnan) hlinitý Mg(NO3)2 bis(dusičnan) horečnatý
Th(NO3)4 tetrakis(dusičnan) toričitý Ba(IO3)2 bis(jodičnan) bárnatý
Ba(ClO4)2 bis(chloristan) bárnatý Zr(NO3)4 tetrakis(dusičnan) zirkoničitý
B2(SO3)3 tris(siričitan) diboritý Re2(SiO3)7 heptakis(kremičitan) direnistý
Sr(NO3)2 bis(dusičnan) strontnatý Nb2(CrO4)5 pentakis(chróman) diniobičný
Cr2(SO4)3 tris(síran) dichromitý Mg3(PO4)2 bis(fosforečnan) trihorečnatý
Fe(C1O4)3 tris(chloristan) železitý Mg(PO3)2 bis(fosforečnan) horečnatý
La(IO)3 tris(jodnan) lantanitý Fe(NO3)3 tris(dusičnan) železitý
Bi2(SeO3)3 tris(seleničitan) dibizmutitý Fe2(SO4)3 tris(síran) diželezitý
Cr(NO3)3 tris(dusičnan) chromitý Ti(NO3)4 tetrakis(dusičnan) titaničitý
Zr(SO4)2 bis(síran) zirkoničitý B2(SO3)3 tris(siričitan) diboritý
Al(AsO3)3 tris(azreničnan) hlinitý Ca3(AsO4)2 bis(arzeničnan) trivápenatý
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HYDROGENSOLI
Hydrogensoli sú soli, ktoré obsahujú vo svojom anióne atóm vodíka. Vznikajú, ak len

časť atómov vodíka v kyseline sa nahradí kovovým katiónom (katiónmi). Nenahradený vodík
patrí k aniónu a je súčasťou názvu aniónu.
Ich názov pozostáva z dvoch častí:
z podstatného mena, vytvoreného z názvoslovnej jednotky hydrogen s gréckou číslovkovou
predponou, ktorá udáva počet nenahradených atómov vodíka v anióne soli a názvu
kyselinotvorného prvku R s príponou, zodpovedajúcou oxidačnému číslu a
z prídavného mena, ktoré je vytvorené z názvu katiónu so zodpovedajúcou príponou,
charakterizujúcou jeho oxidačné číslo.

Odvodenie názvu soli B2(H2SiO4)3

Bór je prvok III. skupiny periodickej sústavy a má oxidačné číslo III. Dva atómy bóru
majú spolu VI. Vodík má oxidačné číslo I, spolu v aniónoch je 6 atómov vodíka, čo
predstavuje oxidačné číslo VI. Bór s vodíkom spolu dávajú hodnotu XII. Molekula ďalej
obsahuje spolu 12 atómov kyslíka, čo predstavuje oxidačné číslo -XXIV, -XXIV mínus XII je
-XII, čiže tri atómy kremíka spolu na to, aby vykompenzovali oxidačné číslo -XII, majú mať
oxidačné číslo XII, jeden atóm kremíka má teda oxidačné číslo IV. Koncovka aniónu, v ktorej
prvok má oxidačné číslo IV je -ičitan.
Názov zlúčeniny je tris(dihydrogenkremičitan) diboritý.

Odvodenie vzorca soli bis(dihydrogenfosforečnan) vápenatý
Počet skupín aniónu v molekule soli je udaný predponou bis, čiže dva. To znamená, že

molekula v anióne obsahuje dva atómy fosforu s oxidačným číslom 2 x V = X a štyri atómy
vodíka s oxidačným číslom 4 x I = IV, čo spolu predstavuje XIV. Katión sa skladá z jedného
atómu vápnika s oxidačným číslom 2. Súčet všetkých kladných oxidačných čísiel v molekule
soli je XVI. Na ich kompenzáciu je potrebné oxidačné číslo -XVI, čo predstavuje 8 atómov
kyslíka. Keďže molekula má dva anióny, tak v každom z nich sú štyri kyslíky.
Vzorec zlúčeniny je Ca(H2PO4)2

Príklady:

Vzorec Názov Vzorec Názov
KHS hydrogensulfid draselný NaHCO3 hydrogenuhličitan sodný
Cr(HS)3 tris(hydrogensulfid)

chromitý
SrHAsO3 hydrogenarzenitan

strontnatý
Na2HPO4 hydrogenfosforečnan

disodný
LiH2PO4 dihydrogenfosforečnan

lítny
Ca(HSO3)2 bis(hydrogensiričitan)

vápenatý
Ge(HSO4)4 tetrakis(hydrogensíran)

germaničitý
Cd(H2AsO4)2 bis(dihydrogenarzeničnan)

kademnatý
Ga(HS2O7)3 tris(hydrogendisíran) galitý

KH2PO4 dihydrogenfosforečnan
draselný

K2HPO4 hydrogenfosforečnan
didraselný

Ca(H2PO4)2 bis(dihydrogenfosforečnan)
vápenatý

Ag2H3IO6 trihydrogenjodistan
distrieborný



42

Vzorec Názov Vzorec Názov
Ba3(H2IO6)2 bis(dihydrogenjodistan)

tribárnatý
Mg(HCO3)2 bis(hydrogenuhličitan)

horečnatý
Na2HPO4 hydrogenfosforečnan

disodný
NaH2PO4 dihydrogen fosforečnan

sodný
Al(HCO3)3 tris(hydrogenuhličitan)

hlinitý
Ba(HMnO4)2 bis(hydrogenmanganan)

bárnatý
KH2AsO4 dihydrogenarzeničnan

draselný
Ba(HS2O5)2 bis(hydrogendisiričitan)

bárnatý
Li2HIO5 hydrogenjodistan dilítny NH4 HSO4 hydrogensíran amónny
NH4HCO3 hydrogenuhličitan amónny Cs HWO4 hydrogenvolfráman cézny
Na2H2Sb2O5 dihydrogendiantimonitan

disodný
K2H2Sb2O7 dihydrogendiantimoničnan

didraselný
AgH3SiO4 trihydrogenkremičitan

strieborný
Na2H4TeO6 tetrahydrogentelúran

disodný

PODVOJNÉ, POTROJNÉ A ZMIEŠANÉ SOLI

Podvojné, potrojné a zmiešané soli sú zlúčeniny, ktoré majú vo vzorci dva alebo viac
druhov katiónov, alebo aniónov, alebo aj katiónov a aniónov.
Názvy katiónov a aniónov sa uvádzajú v abecednom poradí a navzájom sa oddeľujú
pomlčkami. Prípona –ý prvého katiónu sa nahrádza spojkou –o.

Príklady solí s viacerými katiónovými zložkami:

Vzorec Názov Vzorec Názov
KLiCO3 uhličitan draselno-lítny AlNaCl4 chlorid hlinito-sodný
NaNH4HPO4 hydrogenfosforečnan amónno-

sodný
AlZn(NO3)5 pentakis(dusičnan)

hlinito-zinočnatý
K2Na(H2IO6) dihydrogenhexaoxojodistan

didraselno-sodný
KAl(SO4)2 bis(síran) draselno-

hlinitý
KCr(SO4)2 bis(síran) draselno-chromitý Ce(NH4)2(NO3)6 hexakis(dusičnan)

diamónno-ceričitý
FeNH4(SO4)2 bis(síran) amónno-železitý CuFeS2 disulfid meďnato-

železnatý

Príklady solí s viacerými aniónovými zložkami:

Vzorec Názov Vzorec Názov
Ca5F(PO4)3 fluorid-tris(fosforečnan)

pentavápenatý
BaKBrF2 bromid-difluorid

bárnato-draselný
AlLiMn2O4(OH)4 tetrahydroxid-tetraoxid

hlinito-lítno-dimanganičitý
CaCl(ClO) chlorid-chlórnan

vápenatý
Pb3(CO3)2(OH)2 dihydroxid-bis(uhličitan)

triolovnatý
Cd3Cl2(SO4)2 dichlorid-bis(síran)

trikademnatý
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ZÁSADITÉ SOLI

Zásadité soli sú soli, ktoré obsahujú hydroxidové, alebo oxidové anióny . Ich aniónová
časť je zložená minimálne z dvoch zložiek. Názvy aniónov sa vo vzorci uvádzajú
v abecednom poradí ich symbolov a v názve v abecednom poradí názvov prvkov, bez ohľadu
na číslovkové predpony. Jednotlivé názvy aniónov sa oddeľujú pomlčkami.
Ich názov pozostáva:
z podstatného mena, vytvoreného z názvov aniónov An s príponami, zodpovedajúcimi
oxidačným číslam a
z prídavného mena, ktoré je vytvorené z názvu katiónu Kt so zodpovedajúcou príponou,
charakterizujúcou jeho oxidačné číslo.

Príklady:

Vzorec Názov Vzorec Názov
MnO(OH)2 dihydroxid-oxid

manganičitý
Zn2(NO3)2O bis(dusičnan)-oxid

dizinočnatý
BiO(OH) hydroxid-oxid bizmutitý BiOCl chlorid-oxid bizmutitý
Sb(C1O3)3(OH)2 dihydroxid-tris(chlorečnan)

antimoničný
NF3O trifluorid-oxid dusičný

Pb(OH)Br bromid-hydroxid olovnatý BiONO3 dusičnan-oxid bizmutitý
SnClF(OH)2 fluorid-chlorid-dihydroxid

ciničitý
Cu3(OH)2(CO3)2 dihydroxid-(bis)uhličitan

trimeďnatý
Pb3(OH)2(CO3)2 dihydroxid-(bis)uhličitan

triolovnatý
Ca5OH(PO4)3 tris(fosforečnan)-

hydroxid pentavápenatý

HYDRÁTY A SOLVÁTY

Solváty sú zlúčeniny, ktoré v kryštalickej mriežke viažu určitý počet molekúl
rozpúšťadla. Ak je týmto rozpúšťadlom voda, tieto zlúčeniny sa nazývajú hydráty (niektoré
literárne zdroje uvádzajú kryštalohydráty).

Názov zlúčeniny sa skladá:
z výrazu, udávajúceho solvatačnú kvapalinu (napr. hydrát, amoniakát, hydrogenchlorát,
peroxyhydrát)  s predradenou číslovkovou predponou, ktorá udáva počet molekúl solvátu a
z názvu soli (základnej zlúčeniny) v genitíve (2. pád).
Pre niektoré hydráty sa však zaužívali triviálne názvy (modrá skalica CuSO4 . 5 H2O, zelená
skalica FeSO4 . 7 H2O, sadrovec CaSO4 . 2 H2O – požíva sa na výrobu sadry v zdravotníctve
a vo výtvarnom umení atď.).

Príklady:

Vzorec Názov Vzorec Názov
CuSO4 . 5 H2O pentahydrát síranu

meďnatého
ZnSO4 . 7 H2O heptahydrát síranu

zinočnatého
Na2SO4 .10 H2O dekahydrát síranu

disodného
Na2S2O3 . 5 H2O pentahydrát tiosíranu

disodného
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Vzorec Názov Vzorec Názov
CaSO4 . 1/2 H2O hemihydrát síranu

vápenatého *
NaBO2 . H2O2 peroxyhydrát boritanu

sodného
Na2CO3 . 10 H2O dekahydrát uhličitanu

disodného
MgCl2 . 6 H2O hexahydrát chloridu

horečnatého
BaCl2 . 2 H2O dihydrát chloridu

bárnatého
Al(NO3)3 . 9 H2O nonahydrát tris(dusičnanu)

hlinitého
BaSO4 .2 H2O dihydrát síranu

vápenatého
NiSO4 . 6 H2O hexahydrát síranu

nikelnatého
Ni(ClO4)2 . 10 H2O dekahydrát

bis(chloristanu)
nikelnatého

Ca(H2PO4)2 . H2O hydrát
(bis)dihydrogenfosforečnanu
vápenatého

* Poznámka: hemi = polovica, pol

Kontrolne otázky:

1. Soľ Mg(ClO3)2 vznikla pri neutralizácii hydroxidu horečnatého kyselinou
a) chloristou b) chlorečnou c) chloritou

2. Sulfidy sú soli kyseliny
a) sulfánovej b) siričitej c) sírovej

3. Zlúčenina CuCl2 sa nazýva
a) chlornan meďnatý b) chloritan meďnatý c) chlorid meďnatý

4. Bis(fosforečnan) trivápenatý má vzorec
a) Ca3(PO4)2 b) Ca(PO3)2 c) CaPO4

5. Zlúčenina Ca(HSO4)2 sa nazýva
a) hydrogensíran vápenatý b) bis(hydrogendisíran) vápenatý   c) bis(síran)vápenatý

6. Zlúčenina K2Cr2O7 sa nazýva
a) bis(chróman) draselný b) chróman didraselný c) dichróman didraselný

7. Pre vyznačenie počtu aniónov oxokyseliny vo vzorci sa používa predpona
a) di- b) bis- c) dvoj-

8. Disiričitan disodný má vzorec
a) Na(SO3)2 b) Na2S2O7 c) Na2S2O5

9. Bis(hydrogenuhličitan) vápenatý má vzorec
a) Ca(HCO3)2 b) CaHCO3 c) CaHCO3

10. Tris(dusitan) hlinitý má vzorec
a) A1N b) Al(NO3)3 c) Al(NO2)3

  (1.b, 2.a, 3.c, 4.a, 5.b, 6.c, 7.b, 8.c, 9.a, 10.c)



45

Príklad č. 34:
Odvoďte vzorec bis(dusičnanu) vápenatého.

Riešenie:
názov soli bis(dusičnan) vápenatý
základná kyseliny dusičná HNO3

radikál (anión) kyseliny (NO3) -I

oxidačné číslo vápnika II (vápenatý)
základ vzorca CaII (NO3)-I

počet atómov vápnika 1
počet aniónov (NO3)-I 2
výsledný vzorec Ca(NO3)2

Príklad č. 35:
Odvoďte vzorec hydrogenuhličitanu horečnatého.

Riešenie:
názov soli bis(hydrogenuhličitan) horečnatý
základná kyseliny uhličitá H2CO3
anión kyseliny (HCO3) -I

oxidačné číslo horčíka II (horečnatý)
základ vzorca MgII (HCO3)-I

počet atómov horčíka 1
počet aniónov (HCO3) -I 2
výsledný vzorec Mg(HCO3)2

Príklad č. 36:
Odvoďte vzorec divanadičnanu tetralítneho.

Riešenie:
názov soli divanadičnan tetralítny
základné prvky Li  V   O
známe údaje LiI V2

V O-II

súčet kladných  11
minimálny  počet atómov kyslíka 6
výsledný vzorec Li2V2O6
po vykrátení LiVO3
to však nie je divanadičnan, ale vanadičnan. Preto zvýšime počet atómov kyslíka:
známe údaje LiI V2

V O7
-II

počet atómov lítia (2.7 - 2.5) = 4
výsledný vzorec Li4V2O7

Príklad č. 37:
Odvoďte názov soli  (NH4)2SO3.

Riešenie:
vzorec soli (NH4)2SO3
známe údaje (NH4)2

I S O3
-II

oxidačné číslo síry (S) = 3.2 - 2.1 = IV
koncovka pre  =IV - ičitý
názov kyseliny kyselina siričitá
názov katiónu NH4

+I amónny
názov soli siričitan diamónny
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Príklad č. 38:
Odvoďte názov soli  Na2B4O7.

Riešenie:
vzorec soli Na2B4O7
známe údaje Na2

I B4O7
-II

oxidačné číslo bóru (B) = (3.2 - 2.1)/4 = III
koncovka pre  =III - itý
názov kyseliny kyselina tetraboritá
koncovka pre  =I - ný
názov katiónu sodný
názov soli tetraboritan disodný

Príklad č. 39:
Odvoďte úplný názov soli  Al2(H2P2O7)3.

Riešenie:
vzorec soli Al2(H2P2O7)3
známe údaje Al2

III (H2
I P2O7

-II ) 3

oxidačné číslo fosforu (P) = (3.7.2 - 2.3- 3.2.1)/3.2 = V
koncovka pre  =V - ečný
názov kyseliny kyselina difosforečná
koncovka pre  =III - itý
názov katiónu hlinitý
úplný názov soli tris(dihydrogendifosforečnan) dihlinitý

Príklad č. 40:
Napíšte vzorce a názvy: a) všetkých horečnatých solí kyseliny trihydrogenfosforečnej,

b) všetkých teoreticky možných síranov  železa, okrem hydrogensoli.

Príklad č. 41:
Napíšte názvy týchto  solí : BaCO3, LaBO3, LiPO3.

Príklad č. 42:
Napíšte názvy týchto  solí : Ba(HSO4)2, NaH2AsO3, MgHPO4.

Príklad č. 43:
Napíšte vzorce týchto  solí : uranan didraselný, síran diamónny, jodičnan  tridraselný.

Príklad č. 44:
Napíšte vzorce a názvy kyselín a hydroxidov z ktorých vznikli tieto soli: Fe2(SO4)2,

NaHCO3, CaF2.

Príklad č. 45:
Napíšte vzorce k uvedeným názvom kremičitanov: kremičitan diželeznatý,

dikremičitan horečnatý, trikremičitan dibarnatý.
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KOORDINAČNÉ ZLÚČENINY
Koordinačné zlúčeniny sú zlúčeniny , v ktorých je možné určiť centrálny atóm (tiež

jadrový, alebo komplexotvorný) a častice (molekuly alebo ióny), ktoré ho v priestore
obklopujú, tzv. ligandy. Ligandy sú na centrálny atóm naviazané tzv. koordinačnou väzbou,
ktorá je podmienená existenciou voľného elektrónového páru v ligande. Ligandy teda
obsahujú jeden, alebo niekoľko donorových atómov, ktoré majú voľný elektrónový pár a
svojím charakterom sú schopné vytvárať typ väzby blízky charakteru väzby kovalentnej.

Centrálny atóm je charakterizovaný koordinančným číslom KZ, ktoré udáva počet
donorových atómov ligandov viazaných -väzbami na centrálny atóm, pričom vzniká
komplex typu M(L)KZ. Centrálny atóm spolu s ligandami tvorí vnútornú koordinačnú sféru
komplexu, ktorá sa vo vzorci komplexu vyjadruje hranatými zátvorkami. V hranatej zátvorke
sa na prvom mieste uvádza symbol centrálneho atómu a za ním vzorce ligandov.

Oxidačné číslo koordinačnej častice - komplexu je dané algebraickým súčtom
oxidačných čísiel centrálneho atómu a ligandov. Výsledné oxidačné číslo komplexu môže
teda byť kladné (komplexný katión), záporné (komplexný anión), alebo môže byť nulové
(neutrálny komplex) a udáva sa tzv. Ewensovým-Bassetovým číslom, vyjadrujúcim celkový
náboj komplexu. Toto číslo sa píše arabskými číslami v okrúhlej zátvorke za komplexom.

Názov koordinačných zlúčenín sa skladá:
z podstatného mena, ktorým je názov jednoduchého alebo komplexného aniónu a
z prídavného mena, ktorým je názov jednoduchého alebo komplexného katiónu.

Ligandy, t.j. atómy alebo skupiny atómov, ktoré sa podieľajú na vzniku koordinačnej
zlúčeniny, môžu mať kladné, záporné, alebo nulové oxidačné číslo.

Názvy anorganických a organických aniónových ligandov sú odvodené od latinského
názvu aniónu s pričlenením koncovky -o. Ak ligandy boli odvodené od aniónov s koncovkou
-id, tak potom koncovka -o ju plne nahrádza, napr. chlorid - chloro, kyanid - kyano, ale hydrid
- hydrido. Neutrálne a katiónové ligandy v názve komplexu nepriberajú žiadnu koncovku,
napr. amín, karbonyl.

Príklady:

vzorec názov iónu názov ligandu
H2O 0 Voda akva (aqua)
NH3

0 Amoniak amín
NO 0 oxid dusnatý nitrozyl
CO 0 oxid uhoľnatý karbonyl
N2H4

0 hydrazín
F - Fluorid fluoro
Cl - Chlorid chloro
ClO - Chlórnan hypochlorito
ClO2

- Chloritan chlorito
ClO3

- Chlorečnan chloráto
ClO4

- Chloristan perchloráto
Br - Bromid bromo
I - Jodid jodo
CH3COO - Octan acetáto
O 2- Oxid oxo
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vzorec názov iónu názov ligandu
OH - Hydroxid hydroxo
O2

2- Peroxid peroxo (dioxido (2-))
HO2

- Hydrogenperoxid hydrogenperoxo
O2

- Hyperoxid hyperoxo (dioxido (1-))
O3

- ozonid ozonido (trioxido (1-))
H - Hydrid hydrido
CN - Kyanid kyano
NCO - Kyanatan kyanáto
SCN - rodanid (tiokyanatan) rodano (tiokyanáto)
NO2

- Dusitan nitro
NO3

- Dusičnan nitráto
S 2- Sulfid tio (sulfido)
HS - Hydrogensulfid merkapto (hydrogensulfido)
S2

2- disulfid (2-) ditio (disulfido)
Se 2- Selenid selenido
SO3

2- Siričitan sulfito
HSO3

- Hydrogensiričitan hydrogensulfito
SO4

2- Síran sulfáto
HSO4

- Hydrogensiran hydrogensulfáto
S2O3

2- Tiosíran tiosulfáto
CO3

2- Uhličitan karbonáto
HCO3

- Hydrogenuhličitan hydrogenkarbonáto
PO4

3- Fosforečnan fosfáto
HPO4

2- Hydrogenfosforečnan hydrogenfosfáto
H2PO4

- Dihydrogenfosforečnan dihydrogenfosfáto
P2O7

4- Difosforečnan difosfáto
NH2

–1 Amid amido (azanido)
NH –2 Imid imido (azándiido)
N –3 Nitrid nitrido
H2NNH –1 Hydrazid hydrazido (dinitrido (1-))
N3

–1 Azid azido (trinitrido (1-))
CH3O - Metoxid metoxo

Vo funkčnom vzorci a názve koordinačnej zlúčeniny sa ligandy uvádzajú
v abecednom poriadku podľa počiatočných písmen bez ohľadu na ich počet a náboj. Ak
zlúčenina obsahuje viac rôznych ligandov, tieto sa v názve oddeľujú spojovníkom. Napr.
[CoCl(H2O)(NH3)3]Br2 - dibromid diakva-triammin-chlorokobaltitý (2+).
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KOMPLEXNÉ KATIÓNY

Komplexy, ktoré sú nositeľmi kladného oxidačného čísla (resp. kladného Ewensovho-
Bassetovho čísla), sa volajú komplexné katióny. Môžu obsahovať rôzny počet ligandov buď
s určitým oxidačným číslom, alebo s nulovým oxidačným číslom, ale po algebraickom
vyčíslení oxidačných čísiel centrálneho atómu a ligandov, výsledné oxidačné číslo (náboj)
komplexu musí byť kladné.

Názov komplexného katiónu pozostáva:
z podstatného mena katión a z prídavného mena, ktoré je vytvorené z názvu centrálneho
atómu so zakončením príslušného oxidačného čísla, pred ktorý zaraďujeme názvy ligandov a
ich počet vyjadrený číselnými predponami.
Za názvom komplexného katiónu sa uvádza jeho náboj v okrúhlych zátvorkách (číslo
Ewensove-Bassetove).

Príklady:

Vzorec Názov

[Co(NH3)4] 2+ katión tetraamínkobaltnatý (2+)

[Ti(H2O)4(OH)2] + katión tetraakva-dihydroxotitaničitý (2+)

[Ni(CO)6(NH3)] 2+ katión amín-hexakarbonylnikelnatý (2+)

[Cr(NO)4(NO3)2] + katión dinitráto-tetranitrozylchromitý (1+)

Komplexné katióny vytvárajú soli, ktoré sú zložené z komplexného katiónu a
jednoduchého aniónu.

Názov soli sa skladá:
z podstatného mena, ktorým je názov aniónu a z prídavného mena, ktorým je názov
komplexného katiónu.
Ak sa anión vyskytuje v soli viackrát, pred jeho názov sa zaraďuje jednoduchá alebo násobná
číslovková predpona.

Odvodenie názvu komplexnej zlúčeniny: [Ni(NH3)6]SO4

Hranaté zátvorky v zlúčenine vymedzujú komplex, ktorý v tomto prípade je komplexným
katiónom. Anión zlúčeniny (SO4)-II je odvodený od kyseliny sírovej H2SO4 a teda má
oxidačné číslo -II. Ligand v komplexe  NH3 má nulové oxidačné číslo a centrálny atóm Ni má
oxidačné číslo +II. Výsledné oxidačné číslo komplexného katiónu je +II.
Názov soli je: síran hexaamínnikelnatý

Odvodenie vzorca komplexnej zlúčeniny: tribromid tetraamín-tetrakarbonyllantanitý
Bromid je jednoduchým aniónom zlúčeniny, ktorá obsahuje komplexný katión. Jeho oxidačné
číslo je 3 x -I, čiže -III. To znamená, že algebraický súčet oxidačných čísiel v komplexnom
katióne je +III. Obidva ligandy v komplexe  NH3 aj CO majú nulové oxidačné čísla  a
centrálny atóm La v súlade s jeho názvoslovnou príponou má oxidačné číslo +III.
Vzorec zlúčeniny je: [La(CO)4(NH3)4]Br3
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Príklady tvorby vzorcov solí obsahujúcich komplexný katión z ich názvov:

názov katión anión krížové pravidlo výsledný vzorec
chlorid
diamínstrieborný

[Ag(NH3)2]+I Cl-I +I -I

1 1

[Ag(NH3)2]Cl

síran
tetraamínkademnatý

[Cd(NH3)4]+II SO4
-II +II -II

2 2

[Cd(NH3)4]SO4

tris(dusičnan)
hexaakvahlinitý

[Al(H2O)6] +III (NO3)3
-I +III -I

1 3

[Al(H2O)6](NO3)3

bis(chloristan)
tetraakvaberylnatý

[Be(H2O)4]+II (ClO4)2
-I +II -I

1 2

[Be(H2O)4](ClO4)2

Príklad č. 46:
Odvoďte názov komplexnej zlúčeniny [Cu(NH3)4]SO4.
vzorec komplexnej soli [Cu(NH3)4]SO4
základný názov síran
komplexný katión [Cu(NH3)4]2+

oxidačné číslo centrálneho prvku CuII - meďnatý
predpona ligandu amin
celkový názov síran tetraamínmeďnatý.

Príklad č. 47:
Odvoďte názov síranu tetraakvapaladnatého.
názov síran tetraakvapaladnatý
centrálny prvok komplexu PdII - paladnatý
ligandy 4 (H2O)0

komplexný katión [Pd(H2O)4]2+

výsledný vzorec [Pd(H2O)4]SO4

Príklad č. 48:
Napíšte názvy uvedených solí s komplexným katiónom: [Zn(NH3)4]SO4,

[Ni(NH3)6](ClO4)2, [V(NH3)6]Cl3, [Be(H2O)4](ClO3)2, [Ti(H2O)6](NO3)3.

Príklady:

[Ag(NH3)2]Cl chlorid diamínstrieborný (1+)

[Cd(NH3)4]SO4 síran tetraamínkademnatý (2+)

[Al(H2O)6](NO3)3 tris(dusičnan) hexaakvahlinitý (3+)

[Pb(CO)4(NH3)2] CO3 uhličitan diamín-tetrakarbonylolovnatý (2+)

[Ti(H2O)6] (NO3)4 tetrakisdusičnan hexaakvatitaničitý (4+)



51

[Pd(H2O)4]SO4 síran tetraakvapaladnatý (2+)

[Cd(N2H4)3]SO4 síran trihydrazokademnatý (2+)

[Al(H2O)4(OH)2]NO3 dusičnan tetraakva-dihydroxohlinitý (1+)

[Ni(NH3)4](NO3)2 bis(dusičnan) tetraamínnikelnatý (2+)

[Pt(Br)2(NO)4](ClO3)2 bis(chlorečnan) dibromo-tetranitrozylplatičitý (2+)

[PtF2(NH3)4]Br2 dibromid tetraamín-difluoroplatičitý (2+)

[Be(H2O)4](ClO4)2 bis(chloristan) tetraakvaberylnatý (2+)

[Pt(H2O)6]Cl4 chlorid hexaakvaplatičitý (4+)

[Cr(H2O)6]Cl3 chlorid hexaamínchromitý (3+)

[Co(NH3)6]Cl3 chlorid hexaamínkobaltitý (3+)

[Cu(NH3)5Cl]Cl chlorid chlóro-pentaamínmeďnatý (1+)

[Ag(NH3)2]Cl chlorid diamínstrieborný (1+)

[Co(NH3)5(H2O)]Cl3 chlorid akva-pentaamínkobaltitý (3+)

KOMPLEXNÉ ANIÓNY

Komplexy, ktoré sú nositeľmi záporného čísla Ewensovno-Bassetovho (náboja), sa
volajú komplexné anióny. Môžu takisto, ako komplexné katióny obsahovať rôzny počet
ligandov s oxidačným číslom, alebo bez neho, ale po algebraickom vyčíslení oxidačných
čísiel centrálneho atómu a ligandov výsledné oxidačné číslo komplexu je záporné.

Názov komplexného aniónu pozostáva:
z podstatného mena anión a z prídavného mena, ktoré je vytvorené z názvu centrálneho
atómu, ktorý má aniónovú valenčnú príponu a z predpony, ktorá zahrňuje názvy ligandov a
ich počet.

Príklady tvorby vzorcov z ich názvov:

Názov Riešenie Vzorec

anión
tetrahydroxohlinitý

[Al+III(OH)4
-I]-? [Al+III(OH)4

-I]-1

1.3+4.(-1) = -1
[Al(OH)4]-1

anión bis(tiosulfáto)
strieborný

[Ag+I(S+VIS-IIO3
-II)2]-? [Ag+I(S2O3)2

-II]-3

1.1+2.(-2) = -3
[Ag(S2O3)2]-3

anión hexafluorohlinitý [Al+IIIF6
-I]-? [Al+IIIF6

-I]-3

1.3+6.(-1) = -3
[AlF6]-3

anión hexakyanoželezitý [Fe+III(CN)6
-I]-? [Fe+III(CN)6

-I]-3

1.3+6.(-1) = -3
[Fe(CN)6]-3

anión
hexachloroplatičitý

[Pt+IVCl6
-I]-? [Pt+IVCl6

-I]-2

1.4+6.(-1) = -2
[PtCl6]-2

Názov Riešenie Vzorec
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anión tetranitrátoboritý [B+III(NO3)4
-I]-? [B+III(NO3)4

-I]-1

1.3+4.(-1) = -1
[B(NO3)4]-1

anión tetrafluoro-
oxochromičný

[Cr+VF4
-IO-II]-? [Cr+VF4

-IO-II]-1

1.5+4.(-1)+1.(-2) = -1
[CrF4O]-1

anión
hexanitritokobaltitý

[Co+III(NO2)6
-I]-? [Co+III(NO2)6

-I]-3

1.3+6.(-1) = -3
[Co(NO2)6]-3

anión jodo-
pentakyanokobaltitý

[Co+IIII-I(CN)5
-I]-? [Co+IIII-I(CN)5

-I]-3

1.3+1.(-1)+5.(-1) = -3
[CoI(CN)5]-3

Príklady:

[Fe(CN)6] 3- anión hexakyanoželezitý (3-)

[Fe(CN)6] 4- anión hexakyanoželeznatý (4-)

[Au(OH)2(NO2)4] 3- anión dihydroxo-tetranitritozlatitý (3-)

[Ag(CO3)2) 3- anión biskarbonátostrieborný (3-)

[Sb(OH)6] - anión hexahydroxoantimoničný (1-)

Komplexné anióny vytvárajú soli, ktoré sú zložené z komplexného aniónu a
jednoduchého katiónu.

Názov soli sa skladá:
z podstatného mena, ktorým je názov komplexného aniónu a z prídavného mena, ktorým je
názov jednoduchého katiónu s prípadnou číslovkovou predponou.

Odvodenie názvu komplexnej zlúčeniny: K2[Co(HSO4)2(NO2)2]
Draslík je alkalický kov a jeho oxidačné číslo je vždy +I. Hranaté zátvorky vymedzujú
komplexný anión, v ktorom ligandy (NO2)- sú odvodené od kyseliny dusitej a majú oxidačné
číslo -I. Ligandy (HSO4)- sú odvodené od kyseliny sírovej odobratím jedného protónu vodíka
a majú oxidačné číslo –I. Celkové oxidačné číslo ligandov je -IV, čo znamená, že oxidačné
číslo kobaltu je II.
Názov komplexu je: bis(hydrogensulfáto)-dinitritokobaltnatan didraselný

Odvodenie vzorca komplexnej zlúčeniny: hexakyanoželeznatan tetradraselný
Zlúčenina má komplexný anión, v ktorom je šesť kyanidových ligandov s oxidačným číslom
6 x -I = -VI a centrálny atóm Fe, z ktorého názvoslovnej prípony (-natan) vyplýva, že jeho
oxidačné číslo je +II. Výsledné oxidačné číslo komplexného aniónu je -IV. Draslík v tomto
prípade je jednoduchý katión, ktorý sa viaže s komplexným aniónom a má vždy oxidačné
číslo I.
Vzorec zlúčeniny je: K4[Fe(CN)6]

Príklady tvorby vzorcov solí obsahujúcich komplexný anión z ich názvov:
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názov katión anión krížové pravidlo výsledný vzorec
tetranitrátoboritan
draselný

K+1 [B(NO3)4]-1 +I -I

1 1

K+I[B(NO3)4]-I

K[B(NO3)4]

hexanitritokobaltitan
trivápenatý

Ca+2 [Co(NO2)6]-3 +II -III

3 2

Ca3
+II[Co(NO2)6]2

-III

Ca3[Co(NO2)6]2

tetrajodoortuťnatan
didraselný

K+1 [HgI4]-2 +I -II

2 1

K2
+I[HgI4]-II

K2[HgI4]

Príklady:

Vzorec Názov

Na3[Fe(CN)6] Hexakyanoželezitan (3-) trisodný
K3[Al(OH)6] Hexahydroxohlinitan (3-) tridraselný
Cs[Ag(CN)2] Dikyanostriebornan (1-) cézny
NH4[AuCl4] Tetrachlorozlatitan (1-) amónny
Ca[Pt(NO)2(NO2)6] Hexanitrito-dinitrozylplatičitan (2-) vápenatý
(NH4)2[SnCl6] Hexachlórociničitan (2-) diamonný
Na2[SiF6] Hexafluorokremičitan (2-) disodný
Na2[Zn(OH)4] Tetrahydroxozinočnatan (2-) disodný
K2[Ni(CN)4] Tetrakyanonikelnatan ( 2-) didraselný
K2[HgI4] Tetrajódoortuťnatan (2-) didraselný
Zn[Hg(SCN)4] Tetrarodanoortuťnatan (2-) zinočnatý
Fe3[Fe(CN)6]2 bis(hexakyanoželezitan) (3-) triželeznatý
Na4[Fe(CN)6] Hexakyanoželeznatan (4-) tetrasodný
Li2[Ni(CN)4] Tetrakyanonikelnatan (2-) dilítny
K3[Fe(CN)6] Hexakyanoželezitan (3-) tridraselný

Fe[Fe(CN)6] Hexakyanoželezitan (3-) železitý
K3[Fe(CN)5(CO)] Karbonyl-pentakyanoželeznatan (3-) tridraselný
K2[Cu(SCN)4] Tetrarodanomeďnatan (2-) didraselný
K4[Co(CN)6] Hexakyanokobaltnatan (4-) tetradraselný
Na[Al(OH)4] Tetrahydroxohlinitan ( 1-) sodný
Cs2[CuCl4] Tetrachloromeďnatan (2-) dicézny
K3[AlF6] Hexafluorohlinitan (3-) tridraselný
K2[Zn(OH)4] Tetrahydroxozinočnatan (2-) didraselný
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Príklad  č. 49:
Odvoďte názov komplexnej soli Na2[Zn(OH)4].
vzorec Na2[Zn(OH)4]
jednoduchý katión Na+ - sodný
aniónové ligandy 4  OH-

komplexný anión [Zn(OH)4]2-

centrálny prvok komplexu ZnII

základný názov zlúčeniny zinočnatan
názov ligandu hydroxo
celkový názov tetrahydroxozinočnatan disodný

Príklad č. 50:
Odvoďte vzorec komplexnej soli tetrakyanozlatitan draselný.
názov tetrakyanozlatitan
jednoduchý katión K+ - draselný
centrálny prvok komplexu AuIII - zlatitan
ligandy 4  CN-

komplexný anión [Au(CN)4]1-

výsledný vzorec K[Au(CN)4]

Príklad č. 51:
Napíšte názvy nasledujúcich komplexných zlúčenín: Ba[SiF6], K3[MoCl6],

Na[Ag(CN)2], Na[BH4], H[Au(CN)4], Cs2[TeI6], K4[Co(NO2)6]

Príklad č. 52:
Odvoďte vzorce týchto zlúčenín: hexafluoroxenoničitan sodný, hexakyanochromitan

draselný, tetrafluoroboritan lítny, tetrachlorokobaltnatan  cézny, tetrathiokyanotortuťnatan
sodný, hexahydroxociničitan vápenatý, tetrahydridohlinitan sodný.

KOMPLEXNÉ KYSELINY

Komplexné kyseliny sú kyseliny, ktoré v molekule obsahujú komplexný anión.
Názov týchto kyselín sa skladá:

z podstatného mena kyselina a z prídavného mena, ktoré pozostáva z číslovkovej predpony,
zodpovedajúcej počtu ligandov, z názvu ligandu s koncovkou -o, resp. bez koncovky a názvu
centrálneho atómu s príslušnou koncovkou oxidačného čísla. Prídavné meno vlastne
zodpovedá názvu komplexného aniónu.

Príklady tvorby vzorcov komplexných kyselín z ich názvov:

názov kyseliny anión krížové pravidlo výsledný vzorec
kyselina tetrahydrogen-
hexakyanoželeznatá

[Fe(CN)6]-4 +I -IV

4 1

H4[Fe(CN)6]

kyselina trihydrogen-
hexanitritokobaltitá

[Co(NO2)6]-3 +I -III

3 1

H3[Co(NO2)6]
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názov kyseliny anión krížové pravidlo výsledný vzorec
kyselina tetranitrátozlatitá [Au(NO3)4]-1 +I -I

1 1

H[Au(NO3)4]

Príklady:

H2[SiF6] kyselina hexafluorokremičitá

H[Au(OH)4] kyselina tetrahydroxozlatitá

H2[PtCl6] kyselina hexachloroplatičitá

ZLÚČENINY S KOMPLEXNÝM ANIÓNOM A KATIÓNOM

Do tejto skupiny zaraďujeme zlúčeniny, ktoré obsahujú v molekule komplexný anión
a komplexný katión.

Ich názov pozostáva:
z podstatného mena, ktorým je názov komplexného aniónu a z prídavného mena, ktorým je
názov komplexného katiónu.

Príklady:

Vzorec Názov
[Ni(H2O)6]2 [NiCl6] hexachloronikelnatan (4-) bis(hexaakvanikelnatý) (2+)
[Pt(CO)4] [PtCl6] hexachloroplatičitan (2-) tetrakarbonylplatnatý (2+)
[Co(NH3)6] [Co(NO2)6] hexanitrokobaltitan (3-) hexaamínkobaltitý (3+)
[Cr(CN)2] [Cr(SCN)4] tetrarodanochromitan (1-) dikyanochromitý (1+)
[TaI2Br2] [Ta(SO4)2Cl2] dichlorodisulfátotantaličnan(1-) dibromodijodotantaličný(1+)
[VF2Cl2] [VF4Cl2] tetrafluorodichlorovanadičnan(1-)

difluorodichlorovanadičný(1+)

NEUTRÁLNE KOMPLEXY

Neutrálne komplexy sú elektricky neutrálne koordinačné zlúčeniny, v ktorých
algebraický súčet záporných oxidačných čísiel ligandov je vykompenzovaný počtom
kladných oxidačných čísiel centrálneho atómu. Ak centrálny atóm nie je nositeľom náboja,
tak ani ligandy v komplexe nenesú elektrický náboj.

Názov neutrálneho komplexu pozostáva:
z prídavného mena, ktoré zahŕňa počty a názvy ligandov, ako aj názov centrálneho atómu

s príslušnou valenčnou príponou a
z podstatného mena komplex.
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Ak centrálny atóm má nulové oxidačné číslo, slovo komplex sa vynecháva a názov
centrálneho atómu sa uvádza v nominatíve alebo pri karbonyloch v genitíve.
Odvodenie názvu komplexnej zlúčeniny: [Pt(NO)2(SO4)2]

Keďže celý vzorec zlúčeniny je v hranatej zátvorke, jedná sa o neutrálny komplex.
SO4

-II, ligandy odvodené od H2SO4 majú oxidačné číslo -II, t.j. spolu -IV. NO, nitrozylové
ligandy majú nulové oxidačné číslo. To znamená, že oxidačné číslo centrálneho atómu Pt je
+IV.

Názov zlúčeniny je: dinitrozyl-disulfátoplatičitý komplex

Odvodenie vzorca komplexnej zlúčeniny: karbonyl-dinitrátomanganatý komplex
Z názvu vyplýva, že sa jedná o neutrálny komplex, v ktorom centrálny atóm Mn podľa

názvoslovnej prípony (-natý) má oxidačné číslo +II. Karbonylový ligand CO má nulové
oxidačné číslo a nitrátový ligand NO3

-I má oxidačné číslo -I., spolu -II. Po algebraickom
vyčíslení oxidačných čísiel, oxidačné číslo komplexu je 0.

Vzorec zlúčeniny je:  [Mn(CO)(NO3)2]
Príklady:

Ox. číslo Vzorec Názov
I [CoH(CO)4] hydrido-tetrakarbonylkobaltný komplex
II [NiBr2(H2O)6] hexaakva-dibromonikelnatý komplex

[PtCl2(NH3)2] diamín-dichloroplatnatý komplex
[HgCl2(H2O)2] diakva-dichloroortuťnatý komplex

III [Co(NH3)3(NO2)3] triamín-trinitrokobaltitý komplex
[RhCl3(NH3)3] triamín-trichlororoditý komplex
[CoBr3(H2O)3] triakva-tribromokobaltitý komplex

IV [PtCl4(NO)2] tetrachloro-dinitrozylplatičitý komplex
0 [Ni(CO)4] tetrakarbonylnikel, tetrakarbonyl niklu

[Fe(CO)5] pentakarbonylželezo (pentakarbonyl železa)
[W(CO)6] hexakarbonylvolfrám (hexakarbonyl volfrámu)
[Os(CO)5] pentakarbonylosmium (pentakarbonyl osmia)
[Mo(CO)6] hexakarbonylmolybdén (hexakarbonyl molybdénu)
[Co2(CO)8] oktakarbonyldikobalt (oktakarbonyl dikobaltu)
[Mn2(CO)10] dekakarbonyldimangan (dekakarbonyl dimangánu)
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Chemické rovnice

Látkové premeny, ktoré prebiehajú medzi prvkami a ich zlúčeninami v dôsledku ich
vzájomného pôsobenia, alebo účinkom rôznych druhov energie, sú chemické reakcie.
V priebehu chemickej reakcie sa nemení celkový počet a druh atómov v reakčnej sústave, ale
mení sa zloženie a štruktúra látok v dôsledku toho, že niektoré chemické väzby zanikajú a iné
(nové) vznikajú.

Všetky chemické deje možno jednoducho vyjadriť formou chemických rovníc.
Niektoré reakcie sa dajú zapísať jednou rovnicou, iné sústavou rovníc, veľmi zložité procesy
opisujeme chemickými schémami.

Chemické rovnice vystihujú chemické reakcie nielen kvalitatívne, ale aj kvantitatívne,
to znamená, že vyjadrujú zároveň vzťahy medzi množstvami reagujúcich a vznikajúcich
látok. Pre chemické rovnice platí podmienka, že počet atómov toho istého prvku na jednej
strane rovnice sa musí rovnať počtu atómov daného prvku na druhej strane rovnice. Toto
pravidlo zároveň podmieňuje uplatnenie zákona zachovania hmotností, podľa ktorého celkový
súčet atómových a molekulových hmotností látok musí byť na obidvoch stranách rovnice
rovnaký.

Na ľavú stranu rovnice sa zapisujú látky do reakcie vstupujúce (reaktanty) a na pravú
stranu látky z reakcie vystupujúce (produkty). Látky sa do chemických reakcií zapisujú
pomocou ich chemických vzorcov.

V zápise je možné označiť, či reakcia prebieha len jedným smerom (reakcia
ireverzibilná), alebo obidvoma smermi súčasne (vratná – reverzibilná reakcia). V
jednosmerných reakciách sa píše šípka, alebo rovnítko, napr.:

Na2SO4 + BaCl2  BaSO4 + 2 NaCl
Reaktanty Produkty

vo vratných protismerné šípky, napr.:
N2 + 3 H2  2 NH3

Ak je potrebné vyznačiť skupenský stav reagujúcich látok, uvádza sa za vzorcom látky
v zátvorke symbol (s) pre tuhé, (l) pre kvapalné a (g) pre plynné skupenstvo, napr.:

2 Na(l) + H2(g)  2 NaH(s)

Čísla pred značkami prvkov, resp. vzorcami zlúčenín udávajú pomer medzi látkovými
množstvami jednotlivých zložiek v chemickej reakcii a nazývajú sa stechiometrické
koeficienty. Je potrebné zdôrazniť, že zápis chemickej reakcie rovnicou vždy predstavuje
látky čisté (t.j.100%-né). Pre správne vyčíslenie stechiometrických koeficientov chemických
rovníc (okrem oxidačno-redukčných) môže ako najjednoduchšia pomôcka slúžiť počet
atómov jednotlivých prvkov.

Chemické reakcie môžeme deliť na základe rôznych kritérií. Staršie klasifikácie
vychádzajú z vonkajších javových znakov reakcie, novšie už rešpektujú väzbové zmeny pri
reakciách, charakter reagujúcich, alebo prenášaných častíc a pod. Z charakteristík
vystihujúcich len niektorú čiastkovú stránku chemickej reakcie to môžu byť energetické
zmeny pri reakcii, priebeh reakcie a pod. Je zrejme, že každú chemickú reakciu je možné
klasifikovať podľa všetkých uvedených kritérií.
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Najčastejšie delíme chemické reakcie na nasledujúce typy :
1.- Zlučovanie – syntéza ( z dvoch prvkov vznikajú binárne zlúčeniny, alebo

z jednoduchších zlúčenín zložitejšie)
2 H2 + O2  2 H2O
Fe  +  S  FeS
AgCl  + 2 NH3  Ag(NH3)2Cl

2.- Rozklad – analýza (zložitejšie zlúčeniny sa štiepia na jednoduchšie, prípadne až
na prvky)

CaCO3  CaO  +   CO2

2 KClO3  2 KCl +   3O2

Hg(CN)2  Hg + (CN)2

3.- Nahradzovanie – substitúcia ( voľný prvkov nahradí prvok viazaný v zlúčenine,
u komplexných zlúčenín dochádza k výmene ligandov)

2 HCl + Zn  ZnCl2 +  H2

Zn  + CuSO4  Cu  + ZnSO4

Cu(H2O)4SO4 . H2O +  4 NH3  Cu(NH3)4SO4 . H2O   +  4 H2O

4.- Podvojná zámena ( dva prvky alebo skupina prvkov z dvoch  zlúčenín sa navzájom
zamenia). Medzi tieto reakcie zaraďujeme reakcie:

a.- neutralizačné - reaktantmi sú vždy kyselina a zásada
- produktmi neutralizačnej reakcie je vždy soľ a voda
-oxidačné čísla atómov prvkov v reagujúcich látkach sa nemenia
-stechiometrické koeficienty reaktantov a produktov chemickej
rovnice sa určujú na základe podmienky rovnosti druhu atómov
napr.    2 KOH  + H2SO4  K2SO4 + 2 H2O

b.- hydrolýza         napr.    NH4Cl   + H2O  NH4OH   +  HCl
c.- zrážacie            napr.    AgNO3 + NaCl  AgCl + NaNO3

5.- Premena - transmutácia ( vplyvom energie sa mení jedna látka na inú látku, bez
zmeny jej kvantitatívneho zloženia), napr.

3 O2  2 O3

Účelnejšie je také rozdelenie chemických reakcií, ktoré prihliada na ich chemickú podstatu
a vystihuje aspoň v hrubých rysoch i mechanizmus jednotlivých reakcií. Týmto požiadavkám
vyhovuje rozdelenie chemických reakcií na nasledujúce typy:

1. Protolytické reakcie, pri ktorých sa vymieňa vodíkový protón (katión H+) medzi
kyselinou a zásadou

2. Oxidačno-redukčné reakcie, pri ktorých nastáva výmena elektrónov medzi
oxidovadlom a redukovadlom  (napr. horenie, korózia, hnitie,
kvasenie, dýchanie, fotosyntéza, výroba chemických prvkov
a zlúčenín)

3. Vylučovacie reakcie, pri ktorých vznikajú produkty málo rozpustné, alebo prchavé.
4. Komplexotvorné reakcie, pri ktorých vzniká (alebo sa štiepi) koordinačná väzba

napr. CuSO4 + 4 NH4OH  Cu(NH3)4SO4 + 4 H2O
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OOxxiiddaaččnnoo-- rreedduukkččnnéé rreeaakkcciiee
Chemické reakcie,  v priebehu ktorých niektoré atómy reaktantov a produktov menia

oxidačný stupeň (oxidačné číslo, oxidačný stav), označujeme ako oxidačno-redukčné reakcie.
Oxidácia je dej, pri  ktorom prvok odovzdáva elektróny a zvyšuje svoje oxidačné

číslo.
Redukcia je dej, pri  ktorom prvok prijíma  elektróny a znižuje svoje oxidačné číslo.
Oxidačné a redukčné procesy prebiehajú súčasne a sú navzájom od seba závislé. Ak sa

niektorý prvok oxiduje, musí sa súčasne iný redukovať. Počet odovzdávaných a prijímaných
elektrónov musí byť zhodný.

Látka, ktorá pri chemickej reakcii prijíma elektróny čím iné látky oxiduje a sama sa
redukuje sa nazýva oxidačné činidlo(oxidovadlo).

Látka, ktorá pri chemickej reakcii odovzdáva elektróny čím iné látky redukuje a sama
sa oxiduje sa nazýva redukčné činidlo (redukovadlo).

Oxidačná, prípadne redukčná schopnosť určitej látky závisí od prostredia, v ktorom
reakcia prebieha. Existujú aj látky, ktoré môžu mať tak oxidačnú ako aj redukčnú schopnosť,
napr. peroxid vodíka.

Podstatou oxidačno-redukčných reakcií je výmena elektrónov medzi oxidačným
a redukčným činidlom. Tieto zmeny môžeme vyjadriť tzv. elektrónovými rovnicami, ktoré
znázorňujú odovzdávanie a priberanie elektrónov. Toto pravidlo sa využíva k vyčísľovaniu
oxidačno-redukčných reakcií.
Postup pri vyčísľovaní oxidačno-redukčných reakcií:

1. Vyznačíme oxidačné čísla všetkých prvkov v rovnici.
2. Zistíme, ktoré prvky v priebehu reakcie menia svoj oxidačný stupeň.
3. Spojíme všetky prípady, ktoré sa oxidujú a ktoré sa redukujú.
4. Vyznačíme počet elektrónov, uvoľňujúcich a priberajúcich sa pri zmene oxidačného

čísla.
5. Sústavu oxidujúcich sa prvkov, ako aj sústavu redukujúcich sa prvkov upravíme tak,

aby sa v nich vyrovnali celkové počty elektrónov.
6. Výsledky riešenia zapíšeme do chemickej rovnice.
7. Uskutočníme kontrolu a prípadne dodatočnú úpravu chemickej rovnice.

Príklad č. 53:
Je daná oxidačno-redukčná reakcia:  KMnO4 +  HCl  Cl2 +  MnCl2 +  KCl  +

H2O
Napíšte elektrónové rovnice a určite :

a.- ktorý prvok stráca elektróny a oxiduje sa
b.- ktorý prvok prijíma elektróny a redukuje sa
c.- ktorá látka je  oxidačným činidlom
d.- ktorá látka je  redukčným činidlom

Riešenie:
Určíme oxidačné čísla všetkých prvkov v chemickej rovnici

K+I Mn+VIIO4
-II +  H+I Cl -I  Cl2

0 +  Mn+II Cl2
-I +  K+I Cl -I +  H2

+I O-II

Na základe zmien oxidačných čísel zapíšeme reakcie oxidácie a redukcie
Mn+VII + 5 e- =  Mn+II redukcia
2 Cl -I - 2 e- =  2 Cl 0 oxidácia
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Z elektrónových rovníc vyplývajú odpovede na otázky:
a.- chlór stráca elektróny a oxiduje sa
b.- mangán prijíma elektróny a redukuje sa
c.- oxidačným činidlom je manganistan draselný, lebo mangán, ktorý je jeho súčasťou sa

redukuje
d.- oxidačným činidlom je kyselina chlorovodíková, lebo chlór, ktorý je jej súčasťou sa

oxiduje

Príklad č. 54 :
Určite stechiometrické koeficienty látok v chemickej rovnici:
CuS +  HNO3  CuSO4 +  NO  + H2O

Riešenie:
Určíme oxidačné čísla všetkých prvkov v chemickej rovnici

Cu+IIS-II +  H+IN+VO3
-II  Cu+IIS+VO4

-II +  N+IIO-II + H2
+IO-II

Na základe zmien oxidačných čísel zapíšeme reakcie oxidácie a redukcie
S-II - 8 e- =  S+VI oxidácia
N+V + 3 e- =  N+II redukcia

Síra v priebehu chemickej reakcie stráca 8 elektrónov a oxiduje sa, dusík prijíma 3 elektróny
a redukuje sa. Nakoľko počet prijatých elektrónov sa musí rovnať počtu odovzdaných
elektrónov musíme prvú rovnicu násobiť 3 a druhú rovnicu 8.

S-II - 8 e- =  S+VI /.3
N+V + 3 e- =  N+II /.8

3 S-II - 24 e- =  3 S+VI

8 N+V + 24 e- =  8 N+II

Získané stechiometrické koeficienty zapíšeme k príslušným zlúčeninám v chemickej rovnici
3 CuS  +  8 HNO3  3 CuSO4 +  8 NO  + H2O

Uskutočníme kontrolu. Počet molekúl vody určíme z počtu atómov vodíka na ľavej strane
rovnice. Je zrejme, že medzi produktmi budú 4 molekuly vody.
Chemická rovnica má tvar:

3 CuS  +  8 HNO3  3 CuSO4 +  8 NO  + 4 H2O

Príklad č. 55 :
Určite stechiometrické koeficienty látok v chemickej rovnici:
AsH3 +  HNO3  H3AsO4 +  NO2 + H2O

Riešenie:
Určíme oxidačné čísla všetkých prvkov v chemickej rovnici

As-III H3
+1 +  H+IN+VO3

-II  H3
+IAs+VO4

-II +  N+IVO2
-II + H2

+IO-II

Na základe zmien oxidačných čísel zapíšeme reakcie oxidácie a redukcie
As-III - 8 e- =  As+V oxidácia

N+V + 1 e- =  N+IV redukcia
Arzén v priebehu chemickej reakcie stráca 8 elektrónov a oxiduje sa, dusík prijíma 1 elektrón
a redukuje sa. Nakoľko počet prijatých elektrónov sa musí rovnať počtu odovzdaných
elektrónov musíme prvú rovnicu násobiť 1 a druhú rovnicu 8.

As-III - 8 e- =  As+V /.1
N+V + 1 e- =  N+IV /.8

As-III - 8 e- =  As+V

8 N+V - 8 e- =  8 N+II
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Získané stechiometrické koeficienty zapíšeme k príslušným zlúčeninám v chemickej rovnici
AsH3 +  8 HNO3  H3AsO4 +  8 NO2 + H2O

Uskutočníme kontrolu. Počet molekúl vody určíme z počtu atómov vodíka na ľavej strane
rovnice. Je zrejmé, že medzi produktmi budú 4 molekuly vody.
Chemická rovnica má tvar:

AsH3 + 8 HNO3  H3AsO4 +  8 NO2 + 4 H2O

Príklad č. 56 :
Určite stechiometrické koeficienty látok v chemickej rovnici:
As2S3 +  HNO3 + H2O  H3AsO4 + H2SO4 +  NO

Riešenie:
Určíme oxidačné čísla všetkých prvkov v chemickej rovnici

As2
+III S3

-II +  H+IN+VO3
-II + H2

+IO-II  H3
+IAs+VO4

-II + H2
+IS+VIO4

-II + N+IIO-II

Na základe zmien oxidačných čísel zapíšeme reakcie oxidácie a redukcie.
2 As+III - 4 e- =  2 As+V oxidácia
3 S-II - 24 e- =  3 S+VI oxidácia

N+V +   3 e- =     N+II redukcia
Ak sa v jednom z parciálnych dejov oxidujú alebo redukujú v tej istej látke (As2S3) atómy
viacerých prvkov, treba rešpektovať stechiometrické zastúpenie prvkov v tejto látke (2 As : 3
S). Pred tým, než upravíme počet vymenených elektrónov, spočítame rovnice rovnakých
dejov , v tomto prípade rovnice oxidácie.

2 As+III + 3 S-II - 28 e- =  2 As+V + 3 S+VI

N+V +   3 e- =     N+II

Aby sa počet prijatých elektrónov rovnal počtu odovzdaných elektrónov musíme prvú rovnicu
násobiť 3 a druhú rovnicu 28.

2 As+III + 3 S-II - 28 e- =     2 As+V + 3 S+VI /.3
N+V +   3 e- =        N+II /.28

6 As+III + 9 S-II - 84 e- =     6 As+V + 9 S+VI

28 N+V +   84 e- =   28  N+II

Získané stechiometrické koeficienty zapíšeme k príslušným zlúčeninám v chemickej rovnici
3 As2S3 +  28 HNO3 + H2O  6 H3AsO4 + 9 H2SO4 + 28 NO

Uskutočníme kontrolu chemickej rovnice.
Chemická rovnica má tvar:

3 As2S3 +  28 HNO3 + 4 H2O  6 H3AsO4 + 9 H2SO4 +  28 NO

Príklad č. 57 :
V oxidačno-redukčnej reakcii
Br2 +  SO2 +  2H2O  H2SO4 +  2HBr

a.- určite, ktorý prvok stráca resp. prijíma elektróny
b.- napíšte elektrónové rovnice
c.- určite, ktorá látka je  oxidačným resp. redukčným činidlom

Príklad č. 58 :
Pre oxidačno-redukčnú reakciu
K2Cr2O7 + 6 NO2 + 2 HNO3  2 KNO3 + 2 Cr(NO3)3 + H2O

určite : a- ktorá látka je  redukčným činidlom
b- ktorá látka je  oxidovanou
c- ktorý prvok prijíma elektróny
d- akým činidlom je v tejto reakcii kyselina dusičná
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Na základe elektronových rovníc určite stechiometrické koeficienty látok v nasledujúcich
chemických rovniciach:

Príklad č. 59 :
Fe  +  HNO3  Fe(NO3)2 +  NO  +  H2O

[3, 8  3, 2, 4]
Príklad č. 60 :

Br2 +  HClO + H2O  HBrO3 + HCl
1, 5, 1  2, 5

Príklad č. 61 :
HNO3 +  H2S  S + NO + H2O

2, 3  3, 2, 4
Príklad č. 62 :

H2S  + K2Cr2O7 + H2SO4  S + K2SO4 + Cr2(SO4)3 +  H2O
3, 1, 4  3, 1, 1, 7

Príklad č. 63 :
FeSO4 +  KClO3 + H2SO4  Fe2(SO4)3 +  KCl  +  H2O

6, 1, 3  3, 1, 3
Príklad č. 64 :

I2 +  HNO3  HIO3 + NO +  H2O
3, 10  6, 10, 2

Príklad č. 65 :
HCl  +  KMnO4  Cl2 +  MnCl2 +  KCl  +  H2O

16, 2 5, 2, 2, 8
Príklad č. 66 :

FeSO4 +  KMnO4 + H2SO4  Fe2(SO4)3 +  K2SO4 + MnSO4 +  H2O
10, 2, 8  5, 1, 2, 8

Príklad č. 67 :
K2Cr2O7 +  KI  +  H2SO4  K2SO4 +  Cr2(SO4)3 + I2 +  H2O

[1, 6, 7  4, 1, 3, 7]
Príklad č. 68 :

P + HNO3 +  H2O  H3PO4 + NO
[3, 5, 2  3, 5]

Príklad č. 69 :
KMnO4 +  HNO2 +  H2SO4  MnSO4 +  HNO3 + K2SO4 +  H2O

[2, 5, 3  2, 5, 1, 3]
Príklad č. 70 :

K2Cr2O7 +  FeSO4 +  H2SO4  Fe2(SO4)3 +  Cr2(SO4)3 +  K2SO4 +  H2O
[1, 6, 7  3, 1, 1, 7]

Príklad č. 71 :
Zn  +  HNO3  Zn(NO3)2 + NH4NO3 +  H2O

[4, 10  4, 1, 3]
Príklad č. 72 :

NaNO2 +  KI  +  H2SO4  NO  +  I2 +  K2SO4 +  Na2SO4 +  H2O
[2, 2, 2  2, 1, 1, 1, 2]

Príklad č. 73 :
KMnO4 +  H2SO3  MnSO4 +  K2SO4 + H2SO4 + H2O

[2, 5  2, 1, 2, 3]
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Príklad č. 74 :
CuO + NH3  Cu +  N2 +  H2O

[3, 2  3, 1, 3]
Príklad č. 75 :

Na2TeO3 +  NaI  +  HCl  NaCl  +  Te  +  I2 +  H2O
[1, 4, 6  6, 1, 2, 3]

Príklad č. 76 :
Pb + HNO3  Pb(NO3)2 + NO2 +  H2O

[1, 4  1, 2, 2]
Príklad č. 77 :

KI  +  H2SO4  I2 +  K2SO4 +  H2S  +  H2O
[8, 5  4, 4, 1, 4]

Príklad č. 78 :
NaI  +  H2SO4 +  MnO2  NaHSO4 + MnSO4 +  I2 +  H2O

[2, 3, 1  2, 1, 1, 2]
Príklad č. 79 :

Bi(NO3)3 +  Na2SnO2 +  NaOH  Bi  +  Na2SnO3 +  NaNO3 +  H2O
[2, 3, 6  2, 3, 6, 3]

Príklad č. 80 :
Cu  +  HNO3  Cu(NO3)2 + NO  +  H2O

[3, 8  3, 2, 4]
Príklad č. 81 :

FeS +  HNO3  Fe(NO3)3 + + H2SO4 + NO  +  H2O
[1, 6  1, 1, 3, 2]

Príklad č. 82 :
Ag2S  +  HNO3  AgNO3 +  NO2 +  S +  H2O

[1, 4  2, 2, 1, 2]
Príklad č. 83 :

NaI  +  NaIO3 +  H2SO4  Na2SO4 +  I2 +  H2O
[10, 2, 6  6, 6, 6]

Príklad č. 84 :
Br2 +  NaOH + C  NaBr + CO2 + H2O

2, 4, 1  4, 1, 2



64

Stechiometrické  výpočty

Stechiometrické výpočty patria medzi základné chemické výpočty, ktoré sú založené
na sledovaní prvkov a zlúčenín pri chemických reakciách a v akých hmotnostných pomeroch
sa navzájom zlučujú. Zaraďujeme medzi nich :

 výpočty zloženia zlúčenín, príp. ich zmesi,
 výpočty stechiometrického vzorca – empirického vzorca chemickej zlúčeniny
 výpočty na základe rovníc chemických reakcií

Výpočet zloženia zlúčeniny
Zloženie látky v empirickom vzorci prostredníctvom indexov vyjadruje vzájomný

pomer počtu atómov prvkov v molekule zlúčeniny, resp. pomer látkových množstiev daných
prvkov v jednom mole zlúčeniny. Na základe molových hmotností prvkov môžeme tak určiť
ich zastúpenie v zlúčenine nepriamo v hmotnostných jednotkách a zloženie zlúčeniny vyjadriť
hmotnostným pomerom jednotlivých prvkov.

Príklad č. 85 :
Vyjadrite zloženie bis(fosforečnanu) trivápenatého:
a.- v molových zlomkoch,
b.- v molových percentách,
c.- molovým pomerom prvkov,
d.- v hmotnostných zlomkoch,
e.- v hmotnostných percentách,
f.- hmotnostným pomerom prvkov.

Riešenie:
Molové hmotnosti sú následovné:
M(Ca)  = 40,078 g.mol-1

M(P)  = 30,9737 g.mol-1

M(O)  = 15,9994 g.mol-1

M(Ca3(PO4)2) = 3.M(Ca)  + 2.M(P)  + 8.M(O)
M(Ca3(PO4)2) = 3 .40,078 g.mol-1 + 2. 30,9737 g.mol-1 +   8 . 15,9994 g.mol-1 =

310,18 g.mol-1

a.) - Molovým zlomkom (xB) vyjadrujeme zloženie sústav pomocou látkových množstiev

zložiek podľa vzťahu:
s

B
B n

nx  kde nB – je látkové množstvo  zložky sústavy

nS – je celkové látkové množstvo všetkých zložiek
sústav

Jeden mol Ca3(PO4)2 obsahuje 3 moly vápnika, 2 moly fosforu a 8 molov kyslíka
(porovnaj s indexmi).

Celkové látkové množstvo Ca3(PO4)2 vypočítame následovne:

n (Ca3(PO4)2) = n(Ca) + n(P) + n(O) = 3 + 2 + 8 = 13

Potom: 23,0
13
3

)((
)()(

243


POCan

CanCax
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15,0
13
2
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)()(
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POCan
PnPx

62,0
13
8

)((
)()(

243


POCan
OnOx

Hodnoty molových zlomkov sú medzi 0 a 1 a súčet všetkých molových zlomkov sa rovná
jednej.

∑xi = x(Ca) + x(P) + x(O)  =  0,23 + 0,15 + 0,62 = 1

b.) - Ak vynásobíme hodnoty molových zlomkov číslom 100, môžeme vyjadriť zloženie
zlúčeniny v molových percentách.

mol%(Ca) = 0,23 . 100 = 23 %
mol%(P)   = 0,15 . 100 = 15 %
mol%(O)  = 0,62 . 100 = 62 %

c.) - Molový pomer prvkov je pomer počtu molov jednotlivých zložiek zlúčeniny:
n(Ca) : n(P) : n(O) = 3 : 2 : 8

d.) - Hmotnostné zloženie sústavy môžeme vyjadriť hmotnostným zlomkom (wB), ktorý
udáva,

akou čiastkou je príslušný prvok zastúpený v jednom hmotnostnom diele zlúčeniny podľa

vzťahu:
s

B
B m

mw  kde mB – je hmotnosť  zložky B sústavy

mS – je celková hmotnosť všetkých zložiek sústav

Potom: 39,0
18,310
078,40.3

)((
)()(

243


POCam

CamCaw

20,0
18,310

9737,30.2
)((

)()(
243


POCam
PmPw

41,0
18,310

9994,15.8
)((

)()(
243


POCam
OmOw

Hodnoty hmotnostných zlomkov sú medzi 0 a 1 a súčet všetkých molových zlomkov sa rovná
jednej.

∑wi = w(Ca) + w(P) + w(O)  =  0,39 + 0,20 + 0,41 = 1

e.) - V bežnej praxi vyjadrujeme hmotnostný podiel prvku ( alebo inej určenej zložky)
najčastejšie v hmotnostných percentách. Určiť percentuálne zloženie zlúčeniny znamená
vypočítať zo sumárneho vzorca hmotnostné zastúpenie prvku (zložky) v 100 hmotnostných
dieloch látky. Z toho vyplýva, že ak vynásobíme hodnoty hmotnostných zlomkov číslom 100,
vyjadríme zloženie zlúčeniny v hmotnostných percentách.

hmot.%(Ca) = 0,39 . 100 = 39 %
hmot.%(P)   = 0,20 . 100 = 20 %
hmot.%(O)  = 0,41 . 100 = 41 %

f.) - Hmotnostný pomer prvkov je pomer hmotností jednotlivých zložiek zlúčeniny:
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m(Ca) : m(P) : m(O) = 120,23 : 61,95 : 128
Príklad č. 86 :

Vypočítajte hmotnostný zlomok vody v zelenej skalici a vyjadrite v nej obsah vody
v hmotnostných percentách.

Riešenie:
Molové hmotnosti sú následovné:
M(H2O)  = 18,016 g.mol-1

M(FeSO4.7H2O)  = 278,03 g.mol-1

45359,0
03,278
016,18.7

)7.(
)(

)(
24

2
2 

OHFeSOm
OHmOHw

hmot.%( H2O) = 0,45359. 100 = 45,359 % ≈  45,36 %

Hmotnostný zlomok vody v zelenej skalici je 0,45359 obsah vody v hmotnostných percentách
je 45,36%.

Príklad č. 87 :
Klampiarska pájka vznikla zliatím 180 g cínu a 120g olova. Vyjadrite zloženie pájky

v hmotnostných a molových zlomkoch.
[w(Sn)=0,60; w(Pb)=0,40;     x(Sn)=0,7236; x(Pb)=0,2764;]

Príklad č. 88 :
Vypočítajte percentuálne zastúpenie jednotlivých prvkov v chloride vápenatom.
[36,11% Ca; 63,89% Cl]

Príklad č. 89 :
Vypočítajte koľko percent bezvodého síranu vápenatého a koľko percent vody obsahuje

čistý sadrovec CaSO4 . 7 H2O?
[79,1% CaSO4; 20,9% H2O]

Príklad č. 90 :
Hnedé uhlie obsahuje 3,6 hmot.% síry. Vypočítajte, koľko gramov síry sa vyskytuje

v 500 g daného hnedého uhlia.
[18 g S]

Príklad č. 91 :
Čierny strelný prach vznikol zmiešaním dusičnanu draselného, dreveného uhlia a síry

v hmotnostnom pomere m(KNO3) : m(C) : m(S) = 140 : 40 : 10. Vyjadrite zloženie tohto
strelného prachu v hmotnostných a molových percentách.

[w(KNO3)=0,737; w(C)=0,21; w(S)=0,053;
x(KNO3)=0,275; x(C)=0,663; x(S)=0,062]

Výpočet empirického vzorca zlúčeniny
Pre odvodenie empirického vzorca zlúčeniny musíme poznať, z akých prvkov je

zlúčenina zložená a aký je číselný pomer medzi zúčastnenými atómami. Tento číselný pomer
atómov, ktorý je totožný s molovým zastúpením jednotlivých prvkov v zlúčenine, určíme ako
látkové množstvo z ich hmotnostného obsahu stanoveného analýzou tak, že hodnoty
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hmotností vydelíme hodnotami molových hmotností príslušných prvkov. Keďže zvyčajne
odvodzujeme empirický vzorec z percentuálneho zloženia látky, platí, že pomer počtu atómov
prvku v zlúčenine sa rovná pomeru percentuálneho zastúpenia prvku k jeho atómovej
hmotnosti. Pre zlúčeninu všeobecného vzorca AxByCz zistíme príslušné indexy zo vzťahu

)(
)%(:

)(
)%(:

)(
)%(::

CA
C

BA
B

AA
Azyx

rrr



Príklad č. 92 :
Vypočítajte empirický vzorec zlúčeniny, ktorá obsahuje 38,65% K, 13,85% N

a 47,50% O.

Riešenie  :
Molové hmotnosti sú následovné:
M(K)  = 39,102 g.mol-1

M(N)  = 14,0067 g.mol-1

M(O)  = 15,9994 g.mol-1

Predpokladáme, že vzorec zlúčeniny bude vyzerať  KxNyOz, kde x,y,z sú malé celé
čísla.

Percentuálne obsahy prvkov vydelíme príslušnými molovými hmotnosťami, pričom
dostaneme počet molov prvkov obsiahnutých v 100 g danej zlúčeniny. Keďže počet atómov
v mole akéhokoľvek prvku je konštantný, potom tieto údaje vyjadrujú pomerné zastúpenie
atómov jednotlivých prvkov v zlúčenine.

9994,15
50,47:

0067,14
85,13:

102,39
65,38:: zyx

97,2:99,0:99,0:: zyx
Pretože atómy vstupujú do zlúčenín ako celistvé častice, zistený pomer upravíme na

celočíselný tak, že vypočítané hodnoty vydelíme najnižšou hodnotou.
97,2:99,0:99,0:: zyx / :0,99

3:1:1:: zyx
Teda pomer jednotlivých prvkov v analyzovanej zlúčenine je

K : N : O  = 1 : 1 : 3
Empirický vzorec danej látky je KNO3

Príklad č. 93 :
Analýzou látky sa zistilo, že obsahuje 1,6 % vodíka, 22,22 % dusíka, 76,18 % kyslíka.

Odvoďte empirický vzorec zlúčeniny.
[HNO3]

Príklad č. 94 :
Odvoďte empirický vzorec síranu, ktorý má hmotnostné zloženie 28 % Fe, 24 %

S a 48 % O.
[Fe2(SO4)3]

Príklad č. 95 :
Súčasťou ložísk draselných solí je minerál karnalit, ktorého hmotnostné zloženie je

14,08 % draslíka, 8,75 % horčíka, 38,29 % chlóru a 38,88 % vody. Určite jeho
stechiometrický vzorec:
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[KMgCl3. 6 H2O]
Príklad č. 96 :

Tavením 14,3 g hydrátu vzniklo 5,3 g bezvodej sódy, Na2CO3. Odvoďte vzorec
hydrátu sódy.

[Na2CO3. 6 H2O]

Príklad č. 97 :
Zistite vzorec oxidu fosforu, keď chemickým rozborom sa stanovilo, že 1,42 g

zlúčeniny obsahuje  0,62 g fosforu.
[P2O5]

Príklad č. 98 :
Odvoďte vzorec hydrátu chloridu vápenatého, keď 7,3 g tohto hydrátu stráca

zahrievaním 3,6 g vody.
[CaCl3. 6 H2O]

Výpočet na základe rovníc chemických reakcií
Pri výpočtoch množstiev látok potrebných na uskutočnenie príslušnej reakcie

vychádzame z chemickej rovnice a molových hmotností jednotlivých zložiek. Podľa potreby
môžeme vypočítať požadované množstvá látok,  ktoré do reakcie vstupujú – reaktantov  ,
alebo aké množstvá látok, ktoré reakciou vznikajú – produktov. Takto vypočítané množstvo
látok je tzv. teoretické a môže sa od skutočne získaného (praktického) množstva líšiť.
Rozdiely môžu byť spôsobené neúplným priebehom reakcie, stratami pri izolácii látok a pod.

Najčastejšie sa požívajú 3 základné postupy riešenia stechiometrických výpočtov:
1. Dosadenie do vzťahu pre hľadanú veličinu. (Vzťah je však nutné vopred poznať,

odvodiť, alebo vyhľadať v príslušnej odbornej literatúre).
2. Postupné dosadzovanie do jednotlivých vzťahov
3. Využitím priamej a nepriamej úmernosti

Všetky 3 postupy sú založené na matematických vzťahoch a niekedy používame ich
kombinácie.
Pri riešení dbáme na tieto zásady:

 Ak zadanie úlohy (príkladu) neobsahuje chemickú rovnicu pre danú reakciu, musíme
napísať reakčnú schému a vyčísliť ju (nájsť jej stechiometrické koeficienty)

 Nájdeme a vyznačíme reaktanty a produkty, ktorých látkové množstvá resp.
hmotnosti, alebo objemy sú udané v zadaní príkladu resp. ich potrebuje vypočítať.

 Použitím ktoréhokoľvek z troch vyššie uvedených postupov vypočítame hľadané
hodnoty.

Príklad č. 99 :
Tepelným rozkladom hydroxidu železitého vzniká oxid železitý a voda. Vypočítajte :

a.- hmotnosť Fe2O3, ktorý vznikne rozkladom 50 gramov čistého Fe(OH)3
b.- hmotnosť H2O, ktorá pri tomto tepelnom rozklade vznikne.

Riešenie I:
Tepelný rozklad hydroxidu železitého prebieha podľa chemickej rovnice:

2 Fe(OH)3 <=> Fe2O3 + 3H2O
Každá rovnica chemickej reakcie je vyjadrením zákona zachovania hmotnosti.
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Vyčítame molové hmotnosti zlúčenín:
M Fe(OH)3 =106,8 g.mol-1

M Fe2O3 =159,6 g.mol-1

M H2O =18 g.mol-1

Priamou úmerou vypočítame hmotnosť Fe2O3, ktorý vznikne rozkladom 50 gramov čistého
Fe(OH)3

z 2 molov Fe(OH)3 ...................vznikne........................1 mol Fe2O3
z 2. 106,8 gramov Fe(OH)3 ......vznikne........................1.159,6 gramov Fe2O3
z 50 gramov Fe(OH)3 ...............vznikne........................x gramov Fe2O3

324,37
8,106.2
50.6,159 OFegramov

g
ggx 

Podobne priamou úmerou vypočítame hmotnosť H2O, ktorá pri tomto tepelnom rozklade
vznikne

2 molov Fe(OH)3 ...................vzniknú........................3 moly H2O
2. 106,8 gramov Fe(OH)3 ......vznikne........................3.18 gramov H2O
50 gramov Fe(OH)3 ...............vznikne........................x gramov H2O

OHgramov
g
ggx 26,12

8,106.2
50.18.3



Riešenie II:
Stechiometrické koeficienty látok υ a ich látkové množstvá n sú v jednoduchom pomere:

υ Fe(OH)3 : υ Fe2O3 : υ H2O = n Fe(OH)3 : n Fe2O3 : n H2O = 2 : 1 : 3
Nakoľko vieme, že látkové množstvá reagujúcich látok sú podiely hmotnosti a molových
hmotností týchto látok,  je možné na základe pomerov látkových množstiev vypočítať
hmotnosti reagujúcich látok.
Hmotnosť Fe2O3, ktorý vznikne rozkladom 50 gramov čistého Fe(OH)3 potom vypočítame zo
vzťahu:

3

3

3)(

3)(

3

3)(

2

22

OFe

OFe

OHFe

OHFe

OFe

OHFe

M
m

M
m






321

1

3)(3)(

3)(3)(3)(

3
4,37

.8,106.2
.6,159.50.1

.
..

2
OFegramov

molg
molgg

M
Mm

m
OHFeOHFe

OHFeOHFeOHFe
OFe  







Analogicky určíme hmotnosť vody:

OHgramov
molg
molgg

M
Mm

m
OHFeOHFe

OHFeOHFeOH
OH 21

1

3)(3)(

3)(3)( 6,12
.8,106.2
.18.50.3

.
..

2

2
 







Tepelným rozkladom 50 gramov čistého Fe(OH)3 vznikne 37,4 gramov Fe2O3 a 12,6 gramov
H2O.
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Príklad č. 100 :
Koľko gramov práškového železa a koľko gramov síry potrebujeme na prípravu 1000

gramov sulfidu železnatého?

Riešenie:
Zlučovanie železa so sírou vyjadruje rovnica   :     Fe   +   S  <=>   FeS
Molové hmotnosti reaktantov a produktu sú následovné:
M(Fe) = 55,8 g.mol-1

M(S)  = 32,1 g.mol-1

M(FeS) = 87,9 g.mol-1

Množstvo železa vypočítame na základe rovnice chemickej reakcie:
1 mol   FeS .......................................................................1 mol Fe
87,9 g  FeS........................................................................55,8 g Fe
1000 g FeS.............................................................................x g Fe

Fegramov
g

ggx 635
9,87
1000.8,55



Podobne vypočítame priamou úmerou aj potrebné množstvo síry:
1 mol FeS ...........................................................................1 mol S
87,9 g FeS............................................................................32,1 g S
1000 g FeS.................................................................................x g S

Sgramov
g

ggx 365
9,87
1000.1,32



Na prípravu 1000 gramov sulfidu železnatého potrebujeme 635 gramov železa a 365 gramov
síry.

Príklad č. 101 :
V akom objeme 20%-nej kyseliny chlorovodíkovej sa rozpustí 125 gramov čistého

uhličitanu vápenatého, ak priebeh reakcie vyjadruje chemická rovnica :
CaCO3 +  2 HCl  +   5 H2O  <=>   CaCl2.6H2O + CO2

Riešenie:
a.) CaCO3 + 2 HCl +   5 H2O  <=>   CaCl2.6H2O + CO2

M (CaCO3)   = 100,09 g.mol-1

M (HCl)  = 36,46 g.mol-1

1 mol   CaCO3 .................................................................2 moly    HCl
100,09  g  CaCO3................................................................2. 36,46 g  HCl
125  g      CaCO3...........................................................................x g  HCl

HClnejgramov
g

ggx  %10007,91
09,100

125.46,36.2

Vypočítanú hmotnosť 91,07 g 100%-nej HCl pomocou nepriamej úmernosti prepočítame na
20%-nú HCl a pomocou hustoty 20%-nej HCl zistenej v tabuľkách (ρ = 1,098 g.cm-3 ) na
objem roztoku 20%-nej HCl:
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91,07 g .................................................................100 %    HCl
x  g  ....................................................................20 %    HCl

HClnejgramovgx  %204,455
20

07,91.100

HClnejcm
cmg
gnejHClV   %207,414

.098,1
4,455)%20( 3

3

125 gramov čistého uhličitanu vápenatého sa rozpustí v 414,7 cm3 20%-nej kyseliny
chlorovodíkovej.

Príklad č. 102 :
Koľko gramov hydroxidu sodného pripravíme  reakciou 2 gramov sodíka s vodou?

Reakcia prebieha podľa rovnice:
2 Na + 2 H2O  2 NaOH + H2

M(Na)  = 23,0 g.mol-1 M(NaOH) = 40,0 g.mol-1

[3,48 g NaOH]

Príklad č. 103 :
Vypočítajte, aké množstvo oxidu vápenatého a aký objem oxidu uhličitého vznikne za

normálnych podmienok termickým rozkladom 50 g uhličitanu vápenatého, podľa rovnice:
CaCo3  CaO + CO2

M(CaCO3) = 100 g.mol-1 M(CaO) = 56 g.mol-1 M(CO2) = 44 g.mol-1

[28 g CaO ;   11,2 dm3 CO2]

Príklad č. 104 :
Koľko gramov zinku a kyseliny sírovej potrebujeme na prípravu 10 gramov síranu

zinočnatého? Reakcia prebieha podľa rovnice:
Zn + H2SO4  ZnSO4 + H2

M(H2SO4) = 98 g.mol-1 M(Zn) = 65,4 g.mol-1 M(ZnSO4) = 161,4 g.mol-1

[6,07 g H2SO4 ;   4,05 g Zn]

Príklad č. 105 :
Koľko gramov CuSO4 a KOH potrebujeme na prípravu 30 gramov hydroxidu

meďnatého? Reakcia prebieha podľa rovnice:
CuSO4 + 2 KOH  Cu(OH)2 + K2SO4

M(CuSO4) = 159,5 g.mol-1 M(KOH) = 56,1 g.mol-1 M[Cu(OH)2] = 97,5 g.mol-1

[49,08 g CuSO4 ;   34,52 g KOH]

Príklad č. 106 :
Koľko gramov hydroxidu železitého potrebujeme na prípravu 25 gramov chloridu

železitého?   Reakcia prebieha podľa rovnice:
Fe(OH)3 + 3 HCl  FeCl3 + 3 H2O

M(FeCl3) = 162,3 g.mol-1 M[Fe(OH)3] = 106,8 g.mol-1
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[16,47 g Fe(OH)3 ]

Príklad č. 107 :
Sulfán sa získava v Kippovom prístroji podľa reakcie: FeS + 2 HCl  FeCl2 + H2S .

Vypočítajte, koľko gramov FeCl2 vznikne, ak použijeme na prípravu sulfánu 250 g FeS.
M(FeCl2) = 126,8 g.mol-1 M(FeS) = 87,91 g.mol-1

[360,60 g FeCl2 ]

Príklad č. 108 :
Vypočítajte, koľko gramov vody vznikne pri neutralizácii 20 gramov hydroxidu

sodného  kyselinou sírovou.
M(H2SO4) = 98 g.mol-1 M(NaOH) = 40 g.mol-1 M(H2O) = 18 g.mol-1

[9 g H2O]

Príklad č. 109 :
Pri redukcii oxidu meďnatého vodíkom vzniklo 10 gramov vody. Vypočítajte

hmotnosť oxidu meďnatého, ktorý sa redukoval a hmotnosť medi, ktorá sa redukciou získala.
M(CuO) = 79,5 g.mol-1 M(Cu) = 63,5 g.mol-1 M(H2O) = 18 g.mol-1

[44,17 g CuO;   35,28 g Cu]

Príklad č. 110 :
Spálením 2 g koksu vzniklo 3,41 l CO2. Koľko percent popola obsahuje koks ?

Reakcia prebieha podľa rovnice : C + O2  CO2
M(C) = 12 g.mol-1 M(CO2) = 44 g.mol-1

[8,5 %]

Príklad č. 111 :
Pri spaľovaní hnedého uhlia obsahujúceho síru uniká do ovzdušia v spalných plynoch

aj oxid siričitý. Vypočítajte koľko kg  SO2 uniká do ovzdušia spálením 10 t uhlia s obsahom
1,5 % síry. Reakcia prebieha podľa rovnice: C + 2O2  CO2 + SO2
M(S) = 32 g.mol-1 M(SO2) = 64 g.mol-1

[300 kg SO2]

Príklad č. 112 :
Pálenie dolomitu (CaCO3.MgCO3), pri ktorom vzniká zmes CaO a MgO, možno

vystihnúť rovnicou

CaCO3.MgCO3  CaO + MgO  + 2 CO2

Vypočítajte koľko kg CaO a MgO vznikne vypálením 1 t dolomitu.

M(CaCO3.MgCO3) = 184,3 g.mol-1 M(CaO) = 56 g.mol-1

M(MgO) = 40,3 g.mol-1

[304,1 kg CaO ;   218,6 kg MgO]

Príklad č. 113 :
Koľko cm3 10%-nej kyseliny sírovej (ρ= 1,07 g/cm3) je potrebných na neutralizáciu

roztoku, ktorý obsahuje 16 g hydroxidu sodného, podľa reakcie:
H2SO4 + 2 NaOH  Na2SO4 +2 H2O

M(H2SO4) = 98 g.mol-1 M(NaOH) = 40 g.mol-1

[183,17 cm3]
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Príklad č. 114 :
Sulfid olovnatý možno pripraviť zrážaním roztoku dusičnanu olovnatého sulfánom.

Na zrážanie sa použilo 160 g  12%-ného roztoku dusičnanu olovnatého. Vypočítajte hmotnosť
pripraveného sulfidu olovnatého. Reakcia prebieha podľa rovnice:

Pb(NO3)2 +  H2S  PbS + 2 HNO3
M[Pb(NO3)2] = 331,2 g.mol-1 M(PbS) = 239,25 g.mol-1

[13,869 g]

Príklad č. 115 :
Koľko m3 kyseliny dusičnej potrebujeme na výrobu 1 t dusičnanu amónneho, ak

použijeme 50%-nú kyselinu (ρ(50% HNO3) = 1,31 g.cm-3)? Reakcia prebieha podľa rovnice:
HNO3 + NH4OH  NH4NO3 + H2O

M(HNO3) = 63,013 g.mol-1 M(NH4NO3) = 80,043 g.mol-1

[1,202 m3]

Príklad č. 116 :
Uhličitan vápenatý sa rozkladá pri vysokej teplote na oxid vápenatý a oxid uhličitý.

Aké množstvo (t) prírodného vápenca s obsahom 85% uhličitanu vápenatého je treba použiť
na prípravu 10 t páleného vápna (CaO)?
M(CaCO3) = 100g.mol-1 M(CaO) = 56g.mol-1

[21 t]

Príklad č. 117 :
Na prípravu chloridu bárnatého sa použilo 20 cm3 36%-ného roztoku kyseliny

chlorovodíkovej, ktorej hustota je 1,1789 g.cm-3 . Vypočítajte potrebnú hmotnosť uhličitanu
bárnatého pre reakciu:

2 HCl  + Ba(OH)2  BaCl2 +2 H2O
M(BaCO3) = 197,35 g.mol-1 M(HCl) = 36,5 g.mol-1

[22,9 g]

Príklad č. 118 :
56 g oxidu kobaltitého sa redukovalo vodíkom na čistý kobalt. Vypočítajte hmotnosť

potrebného vodíka a vznikajúceho kobaltu. Reakcia prebieha podľa rovnice:
Co2O3 + 3 H2  2 Co + 3 H2O
M(Co2O3) = 165,86 g.mol-1 M(Co) = 58,93 g.mol-1 M(H2) = 2,0 g.mol-1

[2,01 g H2 ; 39,79 g Co]

Príklad č. 119 :
Koľko kg 75%-ného hydroxidu draselného potrebujeme na rozpustenie 3,5 kg brómu

podľa reakcie :
6 KOH + 3 Br2  KBrO3 + 5 KBr + 3 H2O
M(KOH) = 56,11 g.mol-1 M(Br2) = 159,8 g.mol-1

[3,28 kg]

Príklad č. 120 :
Koľko ml 37%-nej kyseliny chlorovodíkovej vznikne pri hydrolýze 20 g chloridu

antimonitého, podľa reakcie:
SbCl3 + 3 H2O  3 HCl + Sb(OH)3

M(SbCl3) = 228,11 g.mol-1 M(HCl) = 36,46 g.mol-1 ρ (37%HCl) = 1,1837 g.cm-3

[21,9  cm3 ]
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Príklad č. 121 :
Medená bridlica obsahuje 6% chalkopyritu, ktorého vzorec je CuFeS2. Vypočítajte

hmotnosť síry (kg), ktorá je v 1000 kg medenej bridlice?
M(S) = 32,066 g.mol-1 M(CuFeS2) = 183,522 g.mol-1

[20,96 kg]

Príklad č. 122 :
Vypočítajte hmotnosť chloridu vápenatého, ktorý vznikne reakciou 35 g mramoru

obsahujúceho 93% uhličitanu vápenatého s potrebným množstvom kyseliny chlorovodíkovej
podľa rovnice :
CaCO3 + 2 HCl  CaCl2 + CO2 + H2O
M(CaCO3) = 100,09 g.mol-1 M(CaCl2) = 110,99 g.mol-1

[36,09 g]

Príklad č. 123 :
Koľko cm3 60%-nej kyseliny dusičnej je potrebných na prípravu bis(dusičnanu)

olovnatého zo 60 g olova ? Reakcia prebieha podľa rovnice:
Pb + 2 HNO3  Pb(NO3)2 + H2

M(Pb) = 207,21 g.mol-1 M(HNO3) = 63,02 g.mol-1 ρ (60%HNO3) = 1,3667 g.cm-3

[44,5 cm3]

Príklad č. 124 :
Koľko kg čistého hliníka je treba na vyredukovanie železa z 2 t rudy, ktorá obsahuje

60% oxidu železitého? Reakcia prebieha podľa rovnice:
Fe2O3 + 2 Al  2 Fe + Al2O3

M(Al) = 26,98 g.mol-1 M(Fe2O3) = 159,7 g.mol-1

[405,46 kg]

Príklad č. 125 :
Koľko cm3 17%-nej kyseliny chlorovodíkovej je potrebné na výrobu 20 g kuchynskej

soli?
M(HCl) = 36,5 g.mol-1 M(NaCl) = 58,5 g.mol-1 ρ (17%HCl) = 1,09 g.cm-3

[67,6 cm3]

Príklad č. 126 :
Koľko cm3 20%-nej kyseliny chlorovodíkovej je potrebné na prípravu 45-tich g

chloridu železitého? Reakcia prebieha podľa rovnice:
Fe +  HCl  FeCl3 +  H2

M(HCl) = 36,5 g.mol-1 M(FeCl3) = 162,3 g.mol-1 ρ (20%HCl) = 1,2 g.cm-3

[126,5 cm3]

Príklad č. 127 :
Koľko g kyseliny sírovej a koľko g hydroxidu železitého je potrebné na prípravu 200 g

tris(síranu) diželezitého, podľa rovnice:
3 H2SO4 + 2 Fe(OH)3  Fe2(SO4)3 + 6 H2O

M (H2SO4) = 98 g.mol-1 M [Fe(OH)3] = 106,8 g.mol-1 M [Fe2(SO4)3] = 399,6 g.mol-1

[147,15 g H2SO4 ;  106,9 g Fe(OH)3 ]



75

Zákony ideálnych plynov

Okamžitý stav určitého množstva akéhokoľvek plynu je charakterizovaný troma
stavovými veličinami: tlakom p, objemom V a teplotou T. Ak niektorá z uvedených veličín
zostáva nezmenená, menia sa iba dve veličiny, ktorých vzájomnú závislosť vyjadrujú zákony
ideálnych plynov. Ideálne plyny sa od reálnych plynov líšia tým, že ich molekuly považujeme
za bezrozmerné častice, ktorých objem je vzhľadom k celkovému objemu plynu
zanedbateľný. Zároveň predpokladáme, že medzi molekulami nepôsobia žiadne príťažlivé
sily.
1. Boyle – Marriotov zákon - platí pre izotermický dej (T = konšt.)

Súčin tlaku a objemu pre dané množstvo plynu je za danej teploty konštantný:

p . V  =  konšt.         a teda ak
1

0
011100 ..   .

p
V

pVVpVp 

2. Gay – Lussacov zákon - platí pre izobarický dej (p = konšt.)
Objem plynu za konštantného tlaku je priamoúmerný teplote:

V  =  k . T
0

1
01

1

1

0

0 .    
 

T
TVV

T
V

T
V



3. Charlesov zákon - platí pre izochorický dej (V = konšt.)
Tlak plynu za konštantného objemu je priamoúmerný teplote:

p  =  k . T
0

1
01

1

1

0

0 .    
 

T
Tpp

T
p

T
p



4. Avogadrov zákon
Rovnaké objemy rôznych plynov majú za rovnakých podmienok, teploty a tlaku

rovnaký počet molekúl.
5. Spojený Boyle – Mariotov – Gay – Lussacov zákon

Ak prejde určité množstvo plynu zo stavu charakterizovaného stavovými veličinami
T0, V0 a p0 do stavu určeného veličinami T1, V1 a p1 platí:

1

11

0

00  .       .  
T

Vp
T

Vp


Veličiny T0, V0 a p0 sú konštantné a preto ich zaraďujeme do jednej konštanty R –
univerzálna plynová konštanta:

113
133

0

00 ...314,8
15,273

.10.4,22.325101  .  
     



 molKmPa
K

molmPa
T

VpR

resp.

113
13

0

00 ...31,8
15,273

..4,22.325,101  .  
     



 molKdmkPa
K

moldmkPa
T

VpR

6. Stavová rovnica
Udáva vzťah medzi tlakom, objemom a teplotou plynu. Pre n-mólov plynu platí:

TR
M
mVpTRnVp ..  . ..  . 
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kde n je látkové množstvo plynu, m jeho hmotnosť a M jeho molová hmotnosť.
T je termodynamická teplota v základných jednotkách K pričom platí, že T = 273,16 + t.
Z tejto rovnice možno jednoduchými úpravami odvodiť vzťahy pre hustotu a koncentráciu
plynu.
7. Daltonov zákon

Platí, že celkový tlak zmesi plynov sa rovná súčtu parciálnych tlakov jednotlivých
plynov, z ktorých sa zmes skladá:

p  =  pA + pB + pC + ...  =  pi

Parciálny tlak zložky plynnej zmesi pA je taký tlak, ktorý by mala táto zložka
v prípade, ak by vyplňovala celkový objem zmesi sama. Pre parciálny tlak jednej zložky
zmesi platí tiež stavová rovnica v tvare:

A

A
A V

TRn
p

. .  
    

Medzi parciálnym tlakom zložky pA a celkovým tlakom zmesi platí následovný vzťah:
pxp AA .    

kde xA je molový zlomok zložky A.
Pre zmesi ideálnych plynov platí, že molový zlomok zložky sa rovná jeho

objemovému zlomku, teda
pp AA .     

8. Amagatov zákon
Celkový objem zmesi plynov sa rovná súčtu jednotlivých parciálnych objemov:
V  =  V1 + V2 + V3 + ...  =  Vi

Príklad č. 127 :
Koľko dm3 kyslíka vznikne rozkladom 12,3 gramov KClO3 podľa chemickej rovnice:

2 KClO3 <=> 2 KCl  + 3 O2
a.) za normálnych podmienok
b.) pri konštantnej teplote a tlaku 0,3 MPa
c.) pri teplote 27°C a konštantnom tlaku
d.) pri teplote 27°C a tlaku 0,3 MPa  /pri výpočte nepoužite stavovú rovnicu ideálneho
plynu/
e.) pri teplote 27°C a tlaku 0,3 MPa  /pri výpočte použite stavovú rovnicu ideálneho

plynu/

Riešenie:
a.) 2 moly KClO3.........................................3 moly O2

2. 122,6 gramov KClO3..........................3. 22,41 dm3 O2
12,3 gramov KClO3.................................x dm3 O2

2
337,3 Odmx 

Rozkladom 12,3 gramov KClO3 vznikne za normálnych podmienok 3,37 dm3 kyslíka.

b.) Počiatočný stav                p1 =  101 325 Pa V 1 =  3,37 dm3

Konečný stav p2 =  0,3 MPa V 2 =  ? dm3
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Pa

dmPa
p
VpV 6

3

2

1
12 10.3,0

37,3.101325. 2
3138,1 Odm

Rozkladom 12,3 gramov KClO3 vznikne pri konštantnej teplote a tlaku 0,3 MPa 1,138 dm3

kyslíka.

c.)  Počiatočný stav                T1 =  273,15 K V 1 =  3,37 dm3

Konečný stav T2 =  273,15+27=300,15K V 2 =  ? dm3


K

dmK
T
TVV

15,273
37,3.15,300.

3

2

1
12 2

37,3 Odm

Rozkladom 12,3 gramov KClO3 vznikne pri teplote 27°C a konštantnom tlaku
3,7 dm3 kyslíka.

d.)  Počiatočný stav          T1 =  273,15 K         p1 =  101 325 Pa                 V 1 =  3,37 dm3

Konečný stav T2 =  300,15K p2 =  0,3 MPa V 2 =  ? dm3

 


33
6

33

12

211
2 10.25,1

15,273.10.03
15,300.10.37,3.325101

.
 . .  

    m
KPa

KmPa
Tp

TVp
V 2

325,1 Odm

Rozkladom 12,3 gramov KClO3 vznikne pri teplote 27°C a tlaku 0,3 MPa
1,25 dm3 kyslíka.

e.)  Konečný stav T2 =  300,15K p2 =  0,3 MPa V 2 =  ? dm3

M (O2)   = 32 g.mol-1

m- nie je stavová veličina, z čoho vyplýva, že je za každých podmienok rovnaká.
Hmotnosť kyslíka vznikajúceho v priebehu danej chemickej reakcie vypočítame následovne:

2 moly KClO3.........................................3 moly O2
2. 122,6 g KClO3..........................................3. 32 g O2

12,3 g KClO3................................................x g O2

2816,4 Ogx 

mol
molg

g
OM
Omn 15,0

.32
816,4

)(
) ( 

    1
2

2  

 


33
6

113

10.2477,1
10.3,0

15,300...314,8.15,0...    m
Pa

KmolKmPamol
p

TRnV 2
325,1 Odm

Rozkladom 12,3 gramov KClO3 vznikne pri teplote 27°C a tlaku 0,3 MPa
1,25 dm3 kyslíka.

Príklad č. 128 :
Koľko dm3 vodíka je treba k redukcii 120 gramov MoO3 podľa chemickej rovnice:

MoO3 + 3 H2 <=> Mo  + 3 H2O
a.) za normálnych podmienok
b.) pri konštantnej teplote a tlaku 1,02688.105Pa
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c.) pri teplote 17°C a konštantnom tlaku
d.) pri teplote 17°C a tlaku 1,02688.105Pa /pri výpočte nepoužite stavovú rovnicu
ideálneho plynu/
e.) pri teplote 27°C a tlaku 1,02688.105Pa /pri výpočte použite stavovú rovnicu

ideálneho plynu/

Riešenie:
a.) 1 mol MoO3............................................3 moly H2

144 gramov MoO3.................................3. 22,41 dm3 H2
120 gramov MoO3.................................x dm3 H2

2
303,56 Hdmx 

K redukcii 120 gramov MoO3 za normálnych podmienok je potrebných 56,03 dm3 vodíka.

b.) Počiatočný stav                p1 =  101 325 Pa V 1 =  56,03 dm3

Konečný stav p2 =  1,02688.105Pa V 2 =  ? dm3


Pa

dmPa
p
VpV 5

35

2

1
12 10.02688,1

03,56.10.01325,1. 2
329,55 Hdm

K redukcii 120 gramov MoO3 pri konštantnej teplote a tlaku 1,02688.105Pa je potrebných
55,29 dm3 vodíka.

c.)  Počiatočný stav                T1 =  273,15 K V 1 =  56,03 dm3

Konečný stav T2 =  273,15+17=290,15K V 2 =  ? dm3


K

dmK
T
TVV

15,273
03,56.15,290.

3

2

1
12 2

352,59 Hdm

K redukcii 120 gramov MoO3 pri teplote 17°C a konštantnom tlaku je potrebných 59,52 dm3

vodíka.

d.)  Počiatočný stav          T1 =  273,15 K         p1 =  101 325 Pa                V 1 =  56,03 dm3

Konečný stav T2 =  290,15K p2 =  1,02688.105Pa V 2 =  ? dm3

 


33
5

335

12

211
2 10.73,58

15,273.10.02688,1
15,290.10.03,56.10.32501,1

.
 . .  

    m
KPa

KmPa
Tp

TVp
V 2

373,58 Hdm

K redukcii 120 gramov MoO3 pri teplote 17°C a tlaku 1,02688.105Pa je potrebných 58,73
dm3 vodíka.

e.)  Konečný stav T2 =  290,15K p2 =1,02688.105Pa V 2 =  ? dm3

M(H2)   = 2 g.mol-1

Hmotnosť vodíka vznikajúceho v priebehu danej chemickej reakcie vypočítame následovne:
1 mol MoO3............................................3 moly H2
144 g MoO3..............................................3. 2 g H2
120 g  MoO3.................................................x g H2

25 Hgx 
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mol
molg
g

HM
Hmn 5,2

.2
5

)(
) ( 

    1
2

2  

 


33
5

113

10.73,58
10.02688,1

15,29...314,8.5,2...    m
Pa

KmolKmPamol
p

TRnV 2
373,58 Hdm

K redukcii 120 gramov MoO3 pri teplote 17°C a tlaku 1,02688.105Pa je potrebných 58,73
dm3 vodíka.

Príklad č. 129 :
Teplota plynu pri konštantnom tlaku je 0°C. O koľko °C je potrebné zohriať plyn, aby

sa jeho objem zdvojnásobil?

Riešenie:
Počiatočný stav                V1 T 1 =  273K
Konečný stav V2 =  2V1 T 2 =  ?

CKT V
KV  273546

1

1 273.2
2

Ak sa má objem plynu za daných podmienok zdvojnásobiť, je potrebné zohriať plyn o 273°C.

Príklad č. 130 :
Pri teplote 20°C má určité množstvo plynu objem 5 dm3. Vypočítajte objem plynu, ak

sa zvýši jeho teplota na 25 °C a tlak ostane bez zmeny.

Riešenie:
Počiatočný stav                T 1 =  293 K V1 =  5 dm3

Konečný stav                    T 2 =  298 K V2 =  ?


K

Kdm
T
TVV

293
298.5.

3

1

2
12

303,5 dm

Ak zvýšime teplotu z 20°C na 25 °C, objem plynu sa zvýši z 5 dm3 na 5,08 dm3.

Príklad č. 131 :
Pri konštantnej teplote a  tlaku 2.105 Pa  má určité množstvo plynu objem 0,90 dm3.

Vypočítajte objem tohto plynu , keď tlak stúpne na 5.105 Pa.

Riešenie:
Počiatočný stav                p1 =  2.105 Pa V 1 =  0,90 dm3

Konečný stav p2 =  5.105 Pa V 2 =  ? dm3


Pa

dmPa
p
VpV 5

35

2

1
12 10.5

9,0.10.2.
336,0 dm

Keď tlak určitého množstvo plynu tlak stúpne na 5.105 Pa jeho objem klesne na 0,36 dm3.

Príklad č. 132 :
Objem plynu pri tlaku 0,95 MPa je 1300 cm3. Vypočítajte objem tohto plynu pri tlaku

1,50 MPa a konštantnej teplote.
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Riešenie:
Počiatočný stav                p1 =  0,95 MPa V 1 =  1300 cm3

Konečný stav p2 =  1,50 MPa V 2 =  ? cm3


Pa

cmPa
p
VpV 6

36

2

1
12 10.5,1

1300.10.95,0.
333,823 cm

Objem plynu pri tlaku 1,5 MPa a konštantnej teplote je 823,33 cm3.

Príklad č. 133 :
Stlačením plynu z objemu 35 dm3 na 15 dm3 sa pri stálej teplote zvýšil jeho tlak na

10,5 MPa. Vypočítajte počiatočný tlak plynu.

Riešenie:
Počiatočný stav              V1 =  35 dm3 p1 =  10,5 MPa
Konečný stav V 2 =  15 dm3 p2 =  ? MPa

 3

36

1

2
21 35

15.10.5,10.
dm

dmPa
V
Vpp MPaPa 5,410.5,4 6 

Počiatočný tlak plynu bol 4,5MPa.

Príklad č. 134 :
Tlak plynu v uzavretej nádobe pri teplote 15°C je 15,0 MPa. Ako stúpne tlak , keď

nádobu zohrejeme na 45°C.

Riešenie:
Počiatočný stav               T 1 =  288 K p1 =  15 MPa
Konečný stav T 2 =  318 K p2 =  ? MPa


K

KPa
T

Tpp
288

318.10.15. 6

1

21
2 MPaPa 6,1610.6,16 6 

Keď nádobu zohrejeme na 45°C stúpne tlak plynu v uzavretej nádobe na 16,6 MPa.

Príklad č. 135 :
Následkom zmeny teploty, ktorá bola 27°C,  klesol tlak kyslíka v nádobe s objemom

40 dm3 z hodnoty  15 MPa na tlak 14,5 MPa. Vypočítajte teplotu plynu po poklese tlaku.

Riešenie:
Počiatočný stav                p1 =  15 MPa T 1 =  300K
Konečný stav p2 =  14,5 MPa T 2 =  ?


Pa

KPa
p
TpT 6

6

1

1
22 10.15

300.10.5,14. CK  17290

Pozorovaný pokles tlaku v tlakovej nádobe bol vyvolaný poklesom teploty na 17°C.

Príklad č. 136 :
Oceľový valec o objeme 20,5 l je naplnený kyslíkom. Pri teplote 17°C je tlak vo valci

8,7 MPa. Vypočítajte hmotnosť kyslíka.
M(O2) = 32 g.mol-1
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Riešenie:
Konečný stav      T =  290 K p = 8,7.105Pa V =  20,5dm3 =  0,0205m3

 



KKmPa
molgmPa

TR
MVpm

290..314,8
.32.0205,0.10.87

.
..    13

135

22400 Og

Hmotnosť kyslíka, ktorý je v oceľovom valci o objeme 20,5 l, pri teplote 17°C a tlaku 8,7
MPa je 2,4 kg.

Príklad č. 137 :
Suchý vzduch je plynná zmes, ktorej zloženie v objemových percentách je približne

21% kyslíka, 78% dusíka a 1% ostatných plynov. Vypočítajte parciálne tlaky jednotlivých
zložiek vzduchu pri atmosférickom tlaku 99 kPa.

Riešenie:
φ (O2) = 0,21 φ (N2) = 0,78 φ (ost. plyny) = 0,01 p = 99 kPa

p(O2) = φ (O2) . p = 0,21. 99 kPa = 20,79 kPa
p(N2) = φ (N2) . p = 0,78. 99 kPa = 77,22 kPa
p(ost. plyny) = φ (ost. plyny) . p = 0,01. 99 kPa = 0,99 kPa

Pri atmosferickom tlaku 99 kPa sú parciálne zložky vzduchu : kyslík 20,79 Pa , dusík 77,22
kPa a ostatné plyny 0,99 kPa.

Príklad č. 138 :
Nádoba, ktorej objem je 1000 cm3 , obsahuje 1 g oxidu uhličitého a 1 g oxidu

uhoľnatého. Vypočítajte parciálne tlaky oboch zložiek a celkový tlak zmesi pri teplote 25°C.

Riešenie:
m(CO2) = 1 g m(CO) = 1 g V =  1000 cm3 =  1.10-3 m3 T =  298 K
M(CO2) = 197,35 g.mol-1

M(CO) = 36,5 g.mol-1

Parciálne tlaky obidvoch zložiek vypočítame následovne:

kPaPa
mmolg

KmolKmPag
VM

TRm
COp

CO

CO 28,563
331

113

)(

)(
2 10.28,56

10.1..44
298...314,8.1..  

  ) (
2

2  



kPaPa
mmolg

KmolKmPag
VM

TRm
COp

CO

CO 44,883
331

113

)(

)( 10.44,88
10.1..28

298...314,8.1..  
  ) (  



Celkový tlak plynnej zmesi vypočítame podľa Daltonovho zákona:

p  =  p(CO2) + p(CO) =  56,28 kPa + 88,44 kPa = 144,72 kPa
Pri teplote 25°C je parciálny tlak oxidu uhličitého 56,28 kPa, oxidu uhoľnatého 88,44 kPa
a celkový tlak zmesi  je144,72 kPa.

Príklad č. 139 :
Určite objem, ktorý zaberie 32 cm3 dusíka, ak zmeníme jeho tlak z 92 kPa na

0,101325 MPa pri konštantnej teplote.
[29,1 cm3]
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Príklad č. 140 :
Plyn zaberá pri teplote 27°C objem 200 dm3. Určite objem plynu pri teplote 57°C, ak

nezmeníme jeho tlak.
[220 dm3]

Príklad č. 141 :
Tlak vodíka v tlakovej nádobe je 15 MPa pri teplote 0°C. Určte, na akú teplotu

musíme vodík zohriať, aby sa jeho tlak zdvojnásobil.
[273°C]

Príklad č. 142 :
Aký objem zaberá 0,5 g vodíka pri teplote -50°C a tlaku 1,01325. 105Pa?
[4,54 dm3]

Príklad. č. 143 :
Určite objem dusíka, ktorý má za normálnych podmienok objem 2 dm3 . Vypočítajte,

o koľko sa zväčší jeho objem, ak zvýšime teplotu na 100°C pri konštantnom tlaku.
[o 0,73 dm3]

Príklad č. 144 :
Plyn zaberá pri teplote 100°C a tlaku 95 kPa objem 1000 cm3 .Určite objem daného

plynu za normálnych podmienok.
[686,2 cm3]

Príklad č. 145 :
Určité množstvo dusíka má pri teplote 15°C a tlaku 100 kPa objem 2000 cm3 .

Vypočítajte jeho objem pri  teplote 25°C a tlaku 150kPa.
[1380 cm3]

Príklad č.146 :
1 mol vodíka bol pri teplote 20°C stlačený na objem 500 cm3 . Aký je jeho tlak?
[20 dm3 ]

Príklad č. 147 :
Aký objem zaberá 1 mol kyslíka pri teplote 47 oC a tlaku 0,1 MPa ?

M(O2) = 32,0 g.mol-1

[26,617 dm3]

Príklad č. 148 :
Určite látkové množstvo a hmotnosť dusíka (g), ktorý je v tlakovej nádobe o objeme

40 dm3 pri teplote 27 oC a tlaku 15 MPa.
M(N2) = 28 g.mol-1

[240,56 mólov; 6735,62 g]

Príklad č. 149 :
Vypočítajte, aký objem zaberá 3,2 kg oxidu uhličitého pri teplote 310 K a tlaku 0,104

MPa.
M(CO2) = 44 g.mol-1

[1,8 m3]
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Príklad č. 150 :
Kyslík o hmotnosti 1,2 kg zaberá pri teplote 127°C objem 1 m3 . Určite tlak daného

množstva kyslíka.
[125 kPa]

Príklad č. 151 :
Vypočítajte teplotu v oC v autokláve, do ktorého bolo pri tlaku 45,5.105 Pa

natlačených 1200 g N2, ak jeho objem je 35 dm3.
[172,39 oC]

Príklad č. 152 :
Do tlakovej nádobe o objeme 20 dm bolo natlačených 4,8 kg argónu. Určite tlak pri

teplote 20°C.
[14,7 MPa]

Príklad č. 153 :
Nádoba s objemom 2 dm3 je naplnená oxidom uhličitým, ktorého teplota je 17°C a

tlak 0,095 MPa. Vypočítajte hmotnosť oxidu uhličitého v nádobe.           M(CO2) = 44 g.mol-1

[3,5 g]

Príklad č. 154 :
Vypočítajte hmotnosť acetylénu v objeme 0,9 dm3 pri teplote 30°C a tlak 104 kPa.

M(C2H2) = 26,04 g.mol-1

[0,966 g]

Príklad č. 155 :
Aký objem (dm3) oxidu siričitého sa uvoľní pri rozpúšťaní 30 g medi v horúcej

kyseline sírovej, ak teplota prostredia je 35 oC a tlak 100,25 kPa ? Reakcia prebieha podľa
rovnice: 2 H2SO4 + Cu  CuSO4 + SO2 + 2 H2O
M(Cu) = 63,55 g.mol-1 M(SO2) = 64 g.mol-1l

[11,9 dm3]

Príklad č. 156 :
Koľko litrov vodíka vznikne pri tlaku 0,1 MPa a teplote 35 oC, keď rozpustíme 120 g

zinku v kyseline sírovej?
M(Zn) = 65,4 g.mol-1 M(H2) = 2,0 g.mol-1

[47,006 litrov]

Príklad č. 157 :
Aký objem vodíka (cm3) vznikne rozpúšťaním15 g železa v kyseline dusičnej pri

teplote 30 oC   a tlaku 1,32.l05 Pa? Reakcia prebieha podľa rovnice:
Fe + 2 HNO3  Fe(NO3)2 + H2

M(Fe) = 55,85 g.mol-1 M(H2) = 2,0 g.mol-1

[5127 cm3]

Príklad č. 158 :
Vypočítajte objem plynného amoniaku (dm3) za normálnych podmienok a hmotnosť

(kg) 96%-nej kyseliny sírovej, ktoré potrebujeme k výrobe síranu diamónneho o hmotnosti
100 kg. Reakcia prebieha podľa rovnice:

2 NH3 + H2SO4  (NH4)2SO4
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M(H2SO4) = 98 g.mol-1 M[(NH4)2SO4) = 132,146 g.mol-1 M(NH3) = 17,03 g.mol-1

[33903,6 dm3 NH3 ;  77,25 kg H2SO4]

Príklad č. 159 :
Reakciou zinku s kyselinou chlorovodíkovou je potrebné vyrobiť 25 dm3 vodíka pri

teplote 26 oC a tlaku 100,5 kPa. Vypočítajte potrebnú hmotnosť zinku na túto reakciu.
M(Zn) = 65,39 g.mol-1 M(H2) = 2,02 g.mol-1

[66 g]

Príklad č. 160 :
Reakciou  zinku s kyselinou sírovou je potrebné vyrobiť 50 dm3 vodíka pri teplote

30 o C  a tlaku  110  kPa.  Vypočítajte  objem  (cm3)  35%-nej   kyseliny  sírovej
(ρ 35% H2SO4 = 1,2515 g.cm-3), potrebný na túto reakciu.
M(H2SO4) = 98 g.mol-1 M(H2) = 2,02 g.mol-1

[488,45 cm3]
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Roztoky

Roztok - je sústava dvoch alebo viacerých látok, ktoré sú dokonale premiešané a tvoria
z fyzikálneho hľadiska homogénny systém.
Prakticky uvažujeme o roztokoch zväčša ako o dvojzložkových sústavách, ktoré pozostávajú
z rozpúšťadla a rozpustenej látky.

Rozpúšťanie -je proces, na ktorom sa podieľajú všetky látky vytvárajúce roztok. Tento
proces je samovoľný a prebieha vtedy, ak zmiešaním získa sústava väčšiu stabilitu ako je
stabilita pôvodných čistých látok.

Rozpustnosť látky - maximálne množstvo látky, ktoré sa rozpustí v určitom množstve
rozpúšťadla pri daných podmienkach (T, p). Závislosť  rozpustnosti látok od teploty graficky
znázorňujeme krivkami rozpustnosti. Rozpustnosť tuhých látok v kvapalinách tiež závisí od
chemickej povahy tak rozpustenej látky, ako aj rozpúšťadla.
Podľa množstva rozpustenej látky v určitom množstve rozpúšťadla pri daných podmienkach,
delíme roztoky na:
1.) nenasýtené - ak roztok obsahuje menej rozpustenej látky, ako zodpovedá jej rozpustnosti

za danej teploty.
2.) nasýtené - ak roztok pri určitej teplote obsahuje maximálnu hmotnosť rozpustenej látky.
3.) presýtené - ak roztok obsahuje viac rozpustenej látky ako zodpovedá je rozpustnosti za

danej teploty.

Zloženie a príprava roztokov
Kvantitatívna charakteristika viaczložkových sústav sa spravidla udáva relatívnym

obsahom jednotlivých zložiek. Vzájomný pomer rozpustenej látky a rozpúšťadla v roztoku
vyjadrujeme udaním hmotnosti, objemu alebo látkového množstva rozpustenej látky, ktorá
pripadá na hmotnostnú alebo objemovú jednotku roztoku alebo rozpúšťadla. Roztoky
s udaným zložením pripravujeme  odmeraním (odvážením) vypočítaného množstva
jednotlivých zložiek a ich následným zmiešaním.

Najčastejšie vyjadrujeme zloženie roztoku:

1) hmotnostným zlomkom wi - je počet hmotnostných dielov rozpustenej zložky wi v 1
hmotnostnom dieli (1 g, 1 kg) roztoku. Hmotnostný zlomok je definovaný podielom
hmotnosti rozpustenej látky mi a celkovej hmotnosti roztoku mΘ :




m
mw i

i
     

Hmotnostný zlomok je nepomenované číslo menšie ako 1, ktoré udáva, akú časť hmotnosti
predstavuje rozpustená zložka v jednotkovej hmotnosti roztoku. Súčet hmotnostných
zlomkov všetkých zložiek roztoku musí byť rovný 1. Napríklad, ak má hmotnostný
zlomok NaCl hodnotu w(NaCl)= 0,08 , znamená to, že z každého gramu (kilogramu) tohto
roztoku osem stotín predstavuje rozpustná zložka NaCl. Rozpúšťadlo (voda) má potom
hmotnostný zlomok w(H2O) = 0,92 z čoho vyplýva

w(NaCl)  +  w(H2O)  =  0,08  +  0,92  =  1
Hoci je hmotnostný zlomok najjednoduchším spôsobom vyjadrenia hmotnostného zloženia
roztoku, v chémii a bežnej praxi je zaužívané vyjadrovať zloženie roztoku v percentách.
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Hmotnostné percento % vyjadruje, aká hmotnosť rozpustenej látky napr. KCl
v gramoch (kg) sa nachádza v 100 g (kg) hotového roztoku. Je určená podielom hmotnosti
KCl a jej roztoku násobeným stom

100).(100.
)()(

)(   )  %(
2

KClw
OHmKClm

KClmKCl 




Ak hovoríme o 15 % roztoku KCl (alebo akejkoľvek inej látky), charakterizuje nám to
sústavu, ktorá obsahuje 15 g KCl v 100 g roztoku. To znamená, že každých 100 g 15%-
ného roztoku pozostáva z 15 g rozpustenej zložky a 85 g rozpúšťadla

%10100.
8515

15100.
)()(

)(   )  %(
2








OHmKClm

KClmKCl

2) molovým zlomkom xi - je počet molov rozpustenej zložky xi v 1 mole roztoku




n
nx i

i     

Môže byť vyjadrený v molových percentách, promile a ppm (partes per milion).

3) objemovým zlomkom  i - je počet objemových dielov rozpustenej zložky  i v 1
objemovom dieli (1 cm3, 1 dm3) roztoku

 i =
V

V i 
  

Objemové % udáva počet objemových dielov rozpustenej látky v 100 objemových dieloch
roztoku.

4) koncentráciou látky B,  c(B)  alebo  [B] – vyjadruje látkové množstvo rozpustenej látky B
v jednotkovom objeme roztoku. Je definovaná vzťahom




V

BnBc ) (   )  (

Táto veličina sa tiež nazýva koncentráciou látkového množstva alebo množstvová
koncentrácia.
Hlavnou jednotkou koncentrácie je mol.m-3. V praxi sa bežne používa čiastková jednotka
mol.dm-3, alebo vedľajšia jednotka mol.liter-3, mol.l-3.

Ak chceme jednoducho označiť roztok, ktorý obsahuje  0,2 mol látky (NaOH)
v jednom litri roztoku ( c(NaOH) = 0,2 mol/dm3 ), môžeme podľa odporúčania
Medzinárodnej názvoslovnej komisie IUPAC použiť názov 0,2 molárny roztok NaOH.

Príklad č. 161 :
Vypočítajte, koľko gramov hydroxidu draselného a koľko gramov vody potrebujeme

na prípravu 160g  25%-ného roztoku?
Riešenie:

100g....25%-ného roztoku obsahuje.......................25g KOH
160g....25%-ného roztoku obsahuje.......................x  g KOH

g
g

ggx 40
100

 160.25       KOH
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Množstvo vody potrebné na prípravu roztoku potom vypočítame ak od celkovej
hmotnosti roztoku odpočítame hmotnosť KOH:

160 g – 40 g = 120 g H2O
Na prípravu 160g  25%-ného roztoku KOH potrebujeme 40 gramov hydroxidu

draselného a 120 gramov vody.

Príklad č. 162 :
Aký je hmotnostný zlomok a percentuálne zloženie roztoku, ktorý sme získali

rozpustením 38 g NaCl v 100 ml vody ?
Riešenie:

a.- Hmotnostný zlomok určíme z podielu hmotnosti rozpustenej látky a celkovej
hmotnosti rozpustenej látky a celkovej hmotnosti roztoku, ktorá je súčtom hmotností látky
a rozpúšťadla. Za predpokladu, že hustota vody je rovná 1,00 g.cm-3, môžeme uvažovať
objem vody za rovný jej hmotnosti.

2754,0
10038

38
)()(

)(   )  (
2








OHmNaClm

NaClmNaClw

Hmotnostné percento NaCl vyplýva zo vzťahu:
%54,27100.2754,0100).()  %(  NaClwNaCl

Hmotnostný zlomok NaCl v pripravenom roztoku je 0,2754, roztok je 27,54%.
b.- Hmotnostné percento vypočítať úvahou na základe definície, podľa ktorej

hľadáme obsah rozpustenej látky v 100 g roztoku:
138g roztoku obsahuje.......................38g NaCl
100g roztoku obsahuje........................x  g NaCl

g
g

ggx 54,24
138

 100.38       NaCl

Príklad č. 163 :
V koľkých mililitroch 36%-nej kyseliny chlorovodíkovej je rozpustených 18 g čistého

HCl (100%-ného)?
Riešenie:
Na výpočet použijeme vzťah pre hmotnostný zlomok, z ktorého priamo možno vypočítať len
hmotnosť roztoku:

HClg
HClw
HClmm %3650

36,0
18

)(
) (      

Ak vieme, že hustota 36 % HCl ρ = 1,184 g. cm3 , vypočítame hľadaný objem:

HClcm
cmg
gmV %362,42
.184,1

50       2
3   

18 g čistého HCl (100%-ného) je rozpustených v 42,2 mililitroch 36%-nej kyseliny
chlorovodíkovej.

Príklad č. 164 :
Koľko gramov hydroxidu sodného potrebujeme na prípravu 3000 cm3 odmerného

roztoku c(NaOH)= 0,3 mol.dm-3 ?
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Riešenie:
M(NaOH) = 40,0 g.mol-1




VM

m
V
NaOHnNaOHc

NaOH

NaOH

roztoku .
) (   )  (

 VMcNaOHm NaOHNaOH ..  )  ( 0,3 mol.dm-3 . 40,0 g.mol-1 . 3 dm3 = 36 g NaOH

Na prípravu 3000 cm3 odmerného roztoku c(NaOH)= 0,3 mol.dm-3 potrebujeme 36 g NaOH.

Príklad č. 165 :
Aký objem 96%-nej kyseliny dihydrogensírovej (ρ = 1,8355 g. cm3) potrebujeme na

prípravu 1,5 dm3 0,1 molárneho roztoku ?

Riešenie:
M(H2SO4) = 98,0 g.mol-1

Roztok danej koncentrácie obsahuje v 1,5 dm3 látkového množstva 0,15 mol H2SO4.
Hmotnosť tohto látkového množstva je

m = M . n  =  98,0 g.mol-1. 0,15 mol = 14,712 H2SO4
K príprave roztoku musíme teda použiť také množstvo 96%-nej H2SO4 ktoré obsahuje
14,712 H2SO4 (ako čistej látky).
Hmotnosť s týmto obsahom vypočítame:

42
42

42
42 %96325,15

96,0
712,14

)(
) ( 

  )  %96( SOHg
SOHw
SOHmSOHm 

Objem sa potom rovná:

HClcm
cmg
g

SOH
SOHm

SOHV %3635,8
.8355,1

325,15
)%96(
)%96 ( 

  )  %96( 2
3

42

42
42  

Na prípravu 1,5 dm3 0,1 molárneho roztoku kyseliny dihydrogensírovej potrebujeme
8,35 cm396%-nej H2SO4.

Zmiešavanie roztokov
Roztoky môžeme pripraviť nielen priamo z východiskových zložiek, ale aj rôznou

úpravou už hotových roztokov.
Ak k roztoku určitého zloženia pridáme ďalšie rozpúšťadlo (zrieďovanie), či pridáme

ďalšie množstvo rozpustenej látky (zvyšovanie obsahu látky), alebo roztok iného zloženia
(zmiešavanie), mení sa relatívny obsah zložiek roztoku a samozrejme i celková hmotnosť
výsledného roztoku. Zmiešaním roztokov s rôznym obsahom rozpustenej látky
(s percentuálnymi koncentráciami c1 a c2) je celková hmotnosť výsledného roztoku vždy
súčtom hmotností jednotlivých roztokov (napr.m1 a m2) a množstvo rozpustenej látky je
v získanom novom roztoku súčtom hmotností látok obsiahnutých vo východiskových
roztokoch (napr.m1+m2), ktorého koncentráciu označíme ako c0.
Pre látkovú bilanciu zmiešaným roztokov potom platí:

0212211 ).(.. cmmcmcm 
Obdobne, ak vychádzame z hmotnostných zlomkov východiskových roztokov w1 , w2
a hmotnostného zlomku výsledného roztoku  wv má bilančná rovnica tvar

vwmmwmwm ).(.. 212211 
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Táto (tzv. zmiešavacia) rovnica, ktorá môže byť rozšírená na ľubovoľný počet členov,
predstavuje matematické vyjadrenie zmiešavacieho pravidla a umožňuje vypočítať akúkoľvek
veličinu v nej obsiahnutú, ak sú známe všetky ostatné veličiny. Platí aj pre zahusťovanie
a zrieďovanie roztokov.

Zmiešavacia rovnica sa veľmi často používa v podobe zmiešavacieho tzv. krížového
pravidla.

Pri riešení postupujeme následovne:
1. Do stredu kríža napíšeme žiadanú koncentráciu
2. Na ľavú stranu kríža napíšeme koncentráciu pôvodných roztokov
3. Na pravú stranu kríža napíšeme rozdiely medzi číslom uprostred a číslami vľavo.
Tak dostaneme počet hmotnostných dielov príslušných  koncentrácií, ktoré musíme
zmiešať, aby sme dostali roztok žiadanej koncentrácie.

Príklad č. 166 :
Určite zloženie roztoku, ktorý vznikol zmiešaním 200g  15 %-ného roztoku KOH a

100g 30%-ného KOH.

Riešenie I :
100 g roztoku 15 %-ného roztoku obsahuje 15g KOH
200 g roztoku 15 %-ného roztoku obsahuje 30g KOH
100 g roztoku 30 %-ného roztoku obsahuje 30g KOH
Celková hmotnosť roztoku, ktorý vznikol zmiešaním 100 g + 200 g je 300 gramov.
V roztoku sa nachádza 30 g + 30 g = 60 gramov KOH.

Z uvedeného vyplýva, že :  v 300 g roztoku..... sa nachádza...........60 g KOH
100 g roztoku......................................x g KOH

gramov
g

ggx 20
300

60.100
 KOH

Výsledný roztok KOH je 20%-ný.

Riešenie II :
15%-ný roztok pokladáme za roztok l a 30%-ný roztok pokladáme za roztok 2.
Potom : m1 = 200 g                          c1 = 15 %

m2 = 100 g                          c2 = 30 %
Hodnoty dosadíme do bilančnej rovnice

0212211 ).(.. cmmcmcm 
200.15 + 100.30 = (200 + 100).c0

%20
300

30003000
0 


c KOH

Výsledný roztok KOH je 20%-ný.

Príklad č. 167 :
Koľko vody musíme pridať k 20 ml 20%-nej HNO3 (s hustotou 1,115 g.cm-3), aby sme

pripravili 10%-ný roztok ?

Riešenie I :
Hmotnosť 20 ml 20%-ného roztoku HNO3 je 1,115 g.cm-3.20 = 22,3 g.
Z toho vyplýva, že:

22,3 g HNO3..................................100 %
x g HNO3....................................20 %
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gramovgx 46,4
%100

%20.3,22
 100 % -nej HNO3

V prípade 10%-ného roztoku HNO3
100 g roztoku........ obsahuje............ 10g 100 % -nej HNO3

x g roztoku ........obsahuje.......... 4,46g 100 % -nej HNO3

gramovgx 6,44
%10

%100.46,4


Obsah vody, ktorý je potrebný na zriedenie vypočítame:
44,6 g roztoku – 22,3 g 100 % -nej HNO3 = 22,3 g H2O

Riešenie II :
m1 = 22,3 g                          c1 = 20 %
m2 = x c2 =   0 %

Hodnoty dosadíme do bilančnej rovnice
0212211 ).(.. cmmcmcm 

22,3.20 + m2.0 = (22,3 + m2).10
446 = 223 + 10 m2
m2 = 22,3 g

Riešenie III : Použijeme krížové pravidlo:
pôvodná

koncentrácia
výsledná

koncentrácia
hmotnostné diely

20% 
10

10 hmot. dielov

0% 10 hmot. dielov
20 hmot. dielov

Teda  zmiešaním 10 hmot. dielov 20%-nej kyseliny dusičnej s 10 hmot. dielmi vody,
dostaneme 20 hmot. dielov 10%-nej kyseliny dusičnej.

Množstvo vody potrebnej na zriedenie vypočítame pomocou úmery:

na 10 g 20%-ného roztoku HNO3.............potrebujeme..........10 g H2O
na 22,3 g 20%-ného roztoku HNO3.........potrebujeme.........   x g H2O

gramov
g

ggx 3,22
10

3,22.10
 H2O

Na prípravu 10%-ného roztoku potrebujeme k 20 ml 20%-nej HNO3 (s hustotou 1,115
g.cm-3) pridať 22,3 g vody.

Príklad č. 168 :
Koľko gramov čistého KOH (100%-ného) musíme pridať do 200 g jeho 10%-ného

roztoku, aby sme získali 25%-ný roztok?

Riešenie  :
Pretože k roztoku pridávame čistú látku, ktorej koncentrácia c = 100% , na výpočet použijeme
bilančnú rovnicu v tvare

021211 ).(100.. cmmmcm 
200.10 + m2.100 = (200 + m2).25
2000 +  100 m2 = 5000 + 25 m2
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gm 40
75

3000
25100
20005000

2 



 KOH

Pridaním 40 g čistého KOH do 200 g jeho 10%-ného roztoku získame 25%-ný roztok KOH.

Príklad č. 169 :
Aký je hmotnostný zlomok a percentuálne zloženie roztoku, pripraveného z 1,5g KCl

a 10 ml vody?
[w=0,1304  ;  13,04%]

Príklad č. 170 :
Akú koncentráciu bude mať roztok síranu zinočnatého, ak 40 g síranu rozpustíme v

200 cm3 vody?
[16,67%]

Príklad č. 171 :
Na postrek rastlín proti škodcom si záhradkár pripravil roztok tak, že v 3000 g vody

rozpustil 180 g modrej skalice. Aká je koncentrácia tohto roztoku?
[5,66%]

Príklad č. 172 :
Máme pripraviť 15 % roztok zo 45 g KOH. Koľko cm3 vody na to použijeme a koľko

gramov roztoku získame?
[255 cm3 vody , 300 g roztoku]

Príklad č. 173 :
Ako si včelár pripraví 30 kg 50% roztoku cukru na kŕmenie včiel?

[15 kg cukru a 15 kg vody]

Príklad č. 174 :
Koľko gramov chloridu draselného a koľko cm3 vody potrebujeme na prípravu 80

gramov 2% roztoku?
[1,6 g KCl a 78,4 g vody]

Príklad č. 175 :
Aké množstvo (g) kuchynskej soli musíme rozpustiť v 1000 g vody, aby sme získali

15,25%-ný roztok?
[180 g]

Príklad č. 176 :
Koľko gramov hydroxidu sodného a koľko cm3 vody potrebujeme na prípravu 3 litrov

20% roztoku?
[732 g NaOH a 2928 g cm3]

Príklad č. 177 :
Koľko gramov hydroxidu draselného potrebujeme na prípravu 100 cm3 roztoku, ktorého
koncentrácia c(KOH)= 0,2 mol.dm-3 ?
M(KOH) = 56,1 g.mol-1

[1,12 g]
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Príklad č. 178 :
Vypočítajte hmotnosť manganistanu draselného, potrebného na prípravu 0,15 dm3

roztoku o koncentrácii c = 0,1 mol.dm-3 .
M(KMnO4) = 159 g.mol-1

[ 2,385 g]
Príklad č. 179 :

Vypočítajte koncentráciu v mol.dm-3 roztoku, ktorý obsahuje 71 g Na2SO4 v 10 litroch
roztoku.

[0,05 mol.dm-3]

Príklad č. 180 :
V roztoku o objeme 2000 cm3 je rozpustených 224,4 g hydroxidu draselného.

Vypočítajte mólovú koncentráciu hydroxidu draselného v tomto roztoku.
M(KOH) = 56,108 g.mol-1

[2 mol.l-1]

Príklad č. 181 :
Aká je molarita roztoku, ktorý v 2 litroch roztoku obsahuje 63 g HNO3 ?

M(HNO3) = 63 g.mol-1

[0,5 M]

Príklad č. 182 :
Vypočítajte potrebný objem (cm3) 40%-nej kyseliny dusičnej na prípravu 2 dm3

roztoku o koncentrácii c(HNO3) = 0,5 mol.dm-3

M(HNO3) = 63,013 g.mol-1 ρ(40%HNO3) = 1,2463 g.cm-3

[126,37 cm3]

Príklad č. 183 :
Koľko cm3 36%-nej kyseliny chlorovodíkovej je potrebných prípravu na 2 dm3

roztoku o koncentrácii 0,25 mol/dm3 ?
M(HCl) = 36,5 g.mol-1 ρ(36%HCl) = 1,1789 g.cm-3

[43 cm3]

Príklad č. 184 :
Koľko kilogramov hydroxidu sodného je potrebné navážiť na prípravu 6 dm3 18%-

ného roztoku?
ρ(18%NaOH) = 1,185 g.cm-3

[1,28 kg]

Príklad č. 185 :
15 dm3 25%-ného roztoku  amoniaku (ρ = 0,91 g.cm-3) má byť zriedených na 15%-ný

roztok. Koľko vody musíme pridať?
[9100 g]

Príklad č. 186 :
Koľko cm3 30%-nej HCl je potrebných na prípravu 100 cm3 vodného roztoku HCl

o koncentrácii c(HCl) = 0,2 mol.l-1.
M(HCl) = 36,461 g.mol-1 ρ(30%HCl) = 1,149 g.cm-3

[2,11 cm3]
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Príklad č. 187 :
Určite zloženie roztoku, ktorý vznikol zmiešaním 700g  50 %-ného roztoku NaCl,

500g 30%-ného roztoku NaCl a 400 g vody.
[31,25%]

Príklad č. 188 :
60 cm3 50%-ného roztoku kyseliny dusičnej bolo zriedených 50 ml vody. Aká je

percentuálna koncentrácia vzniklého roztoku?
ρ(50%HNO3) = 1,31 g.cm-3 ρ(H2O) = 1,0 g.cm-3

[30,5 %]

Príklad č. 189 :
25%-ný roztok síranu disodného o hmotnosti 1000 g má byť prídavkom vody zriedený

na 20%-ný roztok. Koľko cm3 vody je k zriedeniu roztoku potrebných?
ρ(H2O) = 1,0 g.cm-3

[250 cm3]

Príklad č. 190 :
Koľko cm3 30%-nej HCl a koľko cm3 vody potrebujeme na prípravu 1,5 dm3 5%-ného

roztoku?
M(HCl) = 36,461 g.mol-1 ρ(30%HCl) = 1,149 g.cm-3 ρ(5%HCl) = 1,024 g.cm-3

[222,8 cm3 30%-nej HCl  a 1280 cm3 vody ]

Príklad č. 191 :
Koľko vody treba odpariť z 250 g  4,2%-ného roztoku KNO3, aby sme získali 5 %-ný

roztok?
[40 g ]

Príklad č. 192 :
Z 80%-ného roztoku kyseliny trihydrogenfosforečnej má byť prídavkom vody

pripravený 20%-ný roztok kyseliny trihydrogenfosforečnej. Koľko cm3 vody a koľko cm3

80%-ného roztoku je potrebných k príprave 1000 cm3 20%-ného roztoku?
ρ(80%H3PO4) = 1,633 g.cm-3 ρ(20%H3PO4) = 1,113 g.cm-3

[170,4 cm3 80%-nej H3PO4 a 835 cm3 vody ]

Príklad č. 193 :
Koľko vody treba pridať k 220 ml 68%-nej HNO3, aby vznikol 10 %-ný roztok?

ρ(68%HNO3) = 1,4 g.cm-3

[1624 ml ]

Príklad č. 194 :
Aká je percentuálna koncentrácia roztoku, ktorý vznikol zmiešaním 2 litrov 96%-nej

H2SO4 a 2 litrov 5%-nej H2SO4?
ρ(96%H2SO4) = 1,8355 g.cm-3 ρ(5%H2SO4) = 1,0317 g.cm-3

[63,25% ]
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Vodíkový exponent pH
Meraním elektrickej vodivosti chemicky čistej vody sa zistilo, že jej vodivosť je malá,

čo svedčí o jej nepatrnej disociácii. Túto tzv. autoprotolýzu (autoionizáciu) vody, pri ktorej
jedna molekula je donor a druhá akceptor protónu, možno znázorniť rovnicou

H2O + H2O  H3O+ +  OH-

Aplikáciou Guldbergovho – Waageovho zákona odvodíme vzťah pre rovnovážnu
disociačnú konštantu vody

  
 22

3 .

OH

OHOHK




Pretože autodisociácia molekúl je nepatrná, možno vode a v zriedených vodných
roztokoch rovnovážnu koncentráciu nedisociovaných molekúl vody považovať za konštantnú
a súčin KH2O2 spojiť do novej autoprotolytickej rovnovážnej konštanty vody nazvanej
iónový súčin vody Kv

Kv = H3O+ . OH-

Slovná formulácia uvedeného vzťahu znie: Iónový súčin vody Kv udáva, že vo vode
(ako aj v zriedených vodných roztokoch) je súčin koncentrácií oxóniových a hydroxidových
iónov, pri danej teplote konštantný.

Ionizácia vody je výrazne exotermická reakcia, preto s rastúcou teplotou hodnota Kv
stúpa.

Dosadením údajov do rovnice vypočítame číselnú hodnotu iónového súčinu vody pri
teplote 25°C

Kv = H3O+ . OH- = 10 -7 mol .dm-3 . 10 -7 mol .dm-3 =  10 -14 mol2.dm-6

Tento vzťah platí nielen pre čistú vodu, ale aj pre zriedené vodné roztoky kyselín
a zásad. To znamená, že ak poznáme koncentráciu jedného druhu, môžeme ľahko vypočítať
koncentráciu druhého druhu, lebo zvýšeniu koncentrácie iónov H3O+ vo vodnom roztoku musí
zodpovedať také zníženie koncentrácie iónov OH-, aby ich súčin mal hodnotu 10-14 mol2.dm-6.

Autoprotolýzou molekúl vody vzniká rovnaký počet H3O+ a OH- iónov, z čoho vyplýva,
že rovnovážna koncentráciou obidvoch iónov je  rovnaká, t. j.

H3O+ = OH- = 10 -7 mol . dm-3

Aby sa pri vyjadrovaní kyslosti, neutrálnosti alebo zásaditosti roztokov nemuseli
používať exponenciálne výrazy (veľmi malých číselných hodnôt koncentrácií H3O+),bol
zavedený tzv. vodíkový exponent pH, definovaný ako záporný dekadický logaritmus
koncentrácie iónov H+, resp. H3O+.

pH  = - log [H+],    resp.    pH  = - log [H3O+]
Prepočítať koncentráciu oxóniových katiónov na pH a opačne môžeme podľa vzťahu

[H3O+]  =  10-pH

Na vyjadrenie bázického charakteru vodných roztokov sa používa veličina pOH., definovaná
ako záporný dekadický logaritmus koncentrácie hydroxidových iónov

pOH  = - log [OH-]

Na zjednodušenie vyjadrovania sa často aj pre iónový súčin vody Kv používa záporný
dekadický logaritmus iónového súčinu vody – pKv.
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pKv = - log Kv

pKv =  pH  +  pOH  =  14
Z toho vyplýva, že stupnica pH pre vodné roztoky má rozsah 0 až 14.

pH = pOH = ½ Kv =  7

Podľa hodnoty pH môžeme rozdeliť roztoky na :
a./ kyslé ak  pH  <  7  (pH = 0 až 7)
b./ neutrálne    ak  pH  =  7
c./ zásadité      ak  pH  >  7   (pH = 7 až 14)

Acidobázický charakter roztokov možno určovať viacerými spôsobmi. Približnú
hodnotu pH možno zistiť podľa farebných zmien indikátorov. Indikátory sú látky, ktoré
farebnou zmenou indikujú stav prostredia, napr.

Indikátor Sfarbenie v prostredí
kyslom        neutrálnom zásaditom

Farebný prechod
pH

fenolftaleín bezfarebné bezfarebné fialové 8
lakmus červené fialové modré 7
metyloranž ružové cibuľové žlté 4
tymolová modrá žlté zelené modré 3
univerzálny
indikátor

Plynulá zmena od červenej po modrú od 1 do 14

Hodnotu pH možno stanoviť potenciometricky, galvanickým článkom zostaveným
z dvoch elektród, z ktorej potenciál jednej, tzv. indikačnej, sa mení v závislosti od pH
roztoku.

Príklad č. 195 :
Vypočítajte koncentráciu kyseliny dusičnej vo vodnom roztoku, ak pH roztoku je 1,20.

Riešenie:
Ionizáciu kyseliny dusičnej vo vode vyjadruje schéma

HNO3 + H2O  H3O+ +  NO3
- alebo      HNO3  H+ +  NO3

-

Koncentráciu vodíkových katiónov vypočítame podľa

pH = - log [H+]

1,2 = - log [H+]  [H+]  = 10-1,20 = 0,0631
Koncentrácia kyseliny dusičnej v roztoku je 0,0631  mol.dm-3.

Príklad č. 196 :
Porovnajte hodnoty pH roztoku kyseliny chlorovodíkovej s koncentráciou [HCl] = 0,1

mol.dm-3 a roztoku kyseliny sírovej s koncentráciou [H2SO4] = 0,05 mol.dm-3 .

Riešenie:
Ionizácia kyselín vo vode vyjadruje schéma

HCl + H2O  H3O+ +  Cl- alebo      HCl  H+ +  Cl-

H2SO4 + 2 H2O  2 H3O+ +  SO4
-2 alebo      H2SO4 +  2 H+ +  SO4

-2

pH roztoku kyseliny chlorovodíkovej  vypočítame podľa
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pH = - log [H+] = - log [HCl] = - log 0,1 = 1,0

Kyselina sírová je dvojsýtna kyselina, jej pH vypočítame podľa

pH = - log [H+] = - log 2. [H2SO4] = - log 2 . 0,05 = - log 0,1 = 1,0

Roztoky kyseliny chlorovodíkovej s koncentráciou [HCl] = 0,1 mol.dm-3 a kyseliny sírovej
s koncentráciou [H2SO4] = 0,05 mol.dm-3 majú rovnakú hodnotu pH= 1,0.

Príklad č. 197 :
Vypočítajte pH roztoku, v ktorom koncentrácia [OH-] = 2,5.10-2 mol.dm-3.

Riešenie:
V danom prípade je výhodné najskôr vypočítať pOH :

pOH  = - log [OH-]
pOH  = - log 2,5.10-2

pOH  = - ( log 2,5 + log10-2)
pOH  = - log (0,3979 – 2,000)
pOH  =   1,6021

pH potom vypočítame následovne :
pH  +  pOH   =   14
pH  = 14 - pOH
pH  = 14 - 1,6021
pH  =  12,4

Hodnota pH daného roztoku je 12,4.

Príklad č. 198 :
Vypočítajte pH žalúdočnej šťavy, v ktorej koncentrácia katiónov [H3O+] = 2,3 . 10-2

mol.dm-3.
[   pH = 1,64 ]

Príklad č. 199 :
Určte koncentráciu iónov [H+]  a [OH-]  v roztoku, ktorého pH = 4,75.
[   [H+] = 1,78.10-5 mol.dm-3  [OH-] = 5,62.10-10 mol.dm-3 ]

Príklad č. 200 :
Vypočítajte pH roztoku kyseliny chlorovodíkovej s koncentráciou [HCl] = 0,001

mol.dm-3.
[   pH = 3 ]

Príklad č. 201 :
Aká je koncentrácia iónov [OH-]  v roztoku, ktorého pH = 6,52?
[   [OH-] = 3,3.10-8 mol.dm-3 ]

Príklad č. 202 :
Vypočítajte pH vodného roztoku NaOH, ktorý obsahuje v 2 litroch roztoku 20 g

NaOH.
[   pH = 13,4 ]
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Príklad č. 203 :
Vypočítajte pH odmerného roztoku s koncentráciou [HNO3] = 0,003 mol.dm-3 za

predpokladu úplnej disociácie.
[   pH = 2,52 ]

Príklad č. 204 :
Vypočítajte pOH roztoku, ktorého koncentrácia iónov [H+]  = 8,2.10-5 mol.dm-3.
[   pOH = 9,914 ]

Príklad č. 205 :
Aká je koncentrácia iónov kyseliny chloristej  v roztoku, ktorého pH = 3,7?
[   [H+] = 2.10-4 mol.dm-3 ]

Príklad č. 206 :
Aké pH bude mať roztok, ktorý vznikne rozpustením 5,6 g KOH v 100 dm3 vodného

roztoku?
[   pH = 11 ]

Príklad č. 207 :
Zriedili sme 25 cm3 vodného roztoku kyseliny chlorovodíkovej s koncentráciou [H+]=

0,1 mol.dm-3 destilovanou vodou na objem 500 cm3 . Aké bude pH výsledného roztoku ?
[   pH = 2,3 ]

Príklad č. 208 :
Vypočítajte objem kyseliny sírovej (w = 0,96 ; ρ = 1,835 g. cm-3) potrebnej na

prípravu 2,5 dm3 roztoku s pH = 3,2.
[   0,044 cm3 ]
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Chemické laboratórium

Pre experimentálne chemické práce je svojím zariadením určená miestnosť, ktorú
nazývame chemické laboratórium. Táto miestnosť musí byť dostatočne priestranná, mať
veľké okná jednak kvôli dobrému dennému svetlu, jednak kvôli dokonalému vetraniu. Podľa
účelu a druhov operácií je možné rozdeliť chemické laboratóriá na výskumné, prevádzkové,
školské, syntetické, analytické, fyzikálno-chemické a pod.

Napriek rôznemu zameraniu, základné zariadenie chemických laboratórií je rovnaké.
Hlavnou súčasťou zariadenia školských laboratórií sú pevné laboratórne stoly s

policami na chemikálie, s inštaláciou energetických zdrojov (plyn, elektrina), prívodom a
odpadom vody a skrinkovou časťou na uloženie pomôcok zo skla a ostatných materiálov.

Nevyhnutnou súčasťou vybavenia každého chemického laboratória je digestórium,
ktoré sa používa na uskutočnenie takých prác, kedy sa predpokladá rázny až explozívny
priebeh , alebo vznikajú nebezpečné plyny a výpary. Pracovný stôl digestória je vybavený
rovnako ako ostatné laboratórne stoly nehopsavým povrchom odolným proti žieravinám..
Pracovná plocha digestória je oddelená od laboratória sklenenými, alebo kovovými stenami,
pričom predná stena je vysúvateľná.

V chemickom laboratóriu sa obyčajne nachádzajú špeciálne skrine na chemikálie,
chemické sklo a zabudované konzoly na umiestnenie niektorých ďalších zariadení a prístrojov
(sušiareň, váhy a pod.).

Každé laboratórium je vybavené hasiacimi prostriedkami (hasiace prístroje, debna
s pieskom, hasiaca plachta a pod.), lekárničkou, centrálnymi vypínačmi plynu a elektriny.

Pri prácach v chemickom laboratóriu sú pracovníci vystavení nebezpečenstvám
vyplývajúcim z povahy a charakteru pracovnej činnosti. Okrem nebezpečenstiev
sprevádzajúcich akýkoľvek iný proces ľudskej činnosti (úraz elektrickým prúdom,
mechanické poranenia, popálenia a iné) sa v chemickom laboratóriu vyskytujú špecifické
zdroje ohrozenia s osobitnými účinkami na živý organizmus. Preto je dôležité, aby si študenti
vysokej školy od prvého praktického cvičenia z chémie osvojili okrem odborných poznatkov
aj určité pravidelné návyky, z ktorých pozostáva správny a bezpečný chod pre prácu
v chemickom laboratóriu.

Všeobecné zásady bezpečnej práce v laboratóriu
- Pri práci v chemickom laboratóriu používajme vždy ochranné pomôcky (ochranný

plášť).
- Účasť študenta na praktickom cvičení musí byť aktívna, to znamená, že jeho

prvoradou povinnosťou je, aby sa na príslušnú úlohu doma dôkladne teoreticky
pripravil. Domáca individuálna príprava je predpokladom efektívneho využitia
pracovného času a záruky bezpečnej práce.

- Do laboratória si so sebou nosíme len potrebné pomôcky ( pracovné zošity, chemické
tabuľky, kalkulačky, písacie potreby, handričku na uchopenie teplých predmetov).

- V chemickom laboratóriu je zakázané pracovať pod vplyvom alkoholu, v stave
fyzického, alebo psychického vyčerpania a uskutočňovať nepredpísané chemické
práce.

- Vždy rešpektujeme pokyny vedúceho cvičenia, bezdôvodne neopúšťame svoje
pracovné miesto a nenechávame aparatúry, v ktorých prebiehajú chemické reakcie bez
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dozoru. Osobitnú pozornosť treba venovať výpočtom a dodržiavať správne
hmotnostné pomery, aby reakcia mala žiadaný priebeh.

- Každý úraz a nevoľnosť treba okamžite hlásiť vedúcemu cvičenia.
- Pri všetkých manipuláciách s látkami v otvorených nádobách (skúmavky, banky)

udržujme ústie nádob odvrátené od seba i od iných spolupracovníkov. Látky, ktorých
rozpúšťaním sa uvoľňuje teplo, musíme rozpúšťať po častiach a to za stáleho miešania
a chladenia.

- Laboratórny riad nepoužívame na jedenie, pitie a prechovávanie potravín. Potraviny,
ani nápoje nesmú byť prechovávané v chladničkách, chladiacich boxoch a v
podobných zariadeniach, určených pre laboratórne použitie.

- Na laboratórnom stole má byť len práve potrebný materiál, aby sa práca zbytočne
nekomplikovala, resp. aby nedošlo k úrazu. Naraz robíme vždy len jednu prácu !
Krátke časové medzery využívame na čistenie a odkladanie už nepotrebných vecí, na
dopĺňanie poznámok, udržiavanie čistoty, prípravu ďalšej práce a pod.

- Dokonale sa oboznámme s účinkami chemikálií na organizmus pred ich použitím.
- Pri práci so zdraviu škodlivými látkami dbajme, aby nedochádzalo ku styku

chemikálie s pokožkou, očami,  sliznicou, dýchacími orgánmi a zažívacím ústro-
jenstvom.

- K naberaniu tuhých chemikálií používajme laboratórne lyžice.
- Kvapalné látky zdraviu škodlivé pipetujme pomocou vákua alebo bezpečnostnými

pipetami.
- Vyhnime sa inhalácií pary a prachu. Manipulácie s látkami dráždivými,

zapáchajúcimi, ďalej s jedovatými plynmi a parami jedovatých látok, a tiež i
spaľovanie a žíhanie látok je dovolené prevádzať len v digestóriu s dostatočným
ťahom.

- Do odpadového potrubia sa nesmú vylievať rozpúšťadlá, ktoré sa nemiešajú s vodou,
jedy, látky výbušné, koncentrované silné kyseliny a hydroxidy. Je zakázané
vyhadzovať chemikálie a ich roztoky, ktoré v styku s vodou, kyselinami, alebo
hydroxidmi uvoľňujú jedovaté alebo dráždivé plyny. Do odpadu smieme vylievať iba
rozpúšťadlá v obmedzenom množstve, ak sú dobre miešateľné s vodou (jednorázovo
najviac 0,5 l a po zriedení minimálne v pomere 1: 10) a kyseliny alebo hydroxidy
zriedené najmenej v pomere 1 :30.

Chemické látky používané v chemickom laboratóriu
Základným zdrojom nebezpečenstva v chemickom laboratóriu sú chemikálie. Mnohé

chemické látky sú označené symbolmi, ktoré vyjadrujú aké riziká sa môžu vyskytnúť pri práci
s nimi a ako sa pred nimi chrániť. Podľa legislatívy Slovenskej republiky a Európskej únie sa
označujú jednotlivé riziká ako R-vety (Risk phrases) a požadované bezpečnostné opatrenia
ako S-vety (Safety phrases) s oficiálne priradeným číselným kódom.

V tabuľke č. l. sú na ilustráciu uvedené niektoré základné vlastnosti zlúčenín. Vedieť
pracovať s týmito informáciami je dôležité pre všetkých študentov, ktorí chcú študovať na
univerzitách a vysokých školách štátov Európskej únie.

Podľa účinku chemické látky delíme na:
 látky škodlivé - látky všeobecne škodlivé zdraviu

látky omamné
jedy

 žieraviny
 horľaviny a výbušniny
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Tab. č. 1 : Vlastnosti niektorých látok z hľadiska bezpečnosti práce

Por. č. Zlúčeniny Účinok na živý organizmus Príklad zlúčenín danej skupiny
oxid arzenitý

inhalovaním kyanid sodný, draselný, kademnatý
kontaktom s kožou dimetylsulfát

1 veľmi toxické požitím dinitrobenzén
tetrachlórmetán

vážnymi nevratnými procesmi ortuť a jej anorganické zlúčeniny (okrem
sulfidu)
fluorid sodný

ako v prípadoch pod por.č. 1 dusitan sodný, draselný
fenol

2 toxické môžu byť príčinou rakoviny oxid kademnatý, chlorid kademnatý
môžu byť príčinou genetických porúch 5-64 % roztok hydrazínu
môžu viesť k pôrodným ťažkostiam benzén

zlúčeniny arzénu
acetaldehyd

ako v prípade pod por.č. 1 cyklohexanol
senzibilitou vdychovaním 1,4-dichlórbenzén

3 škodlivé genetickým poškodením dichlórmetán, trichlórmetán
vážnym poškodením zdravia vplyvom
dlhšej expozície

1,4-dioxán

0,5-25 % roztok formaldehydu
chlorečnan draselný
kyselina octová 20-90%, >90%
> 10 % roztok hydroxidu amónneho
bróm

popáleninami oxid chrómový
4 žieraviny vážnymi popáleninami 10-90 % kyselina mravčia

20-60 % roztok peroxidu vodíka
poleptaním kyselina dusičná

>25 % kyselina fosforečná
hydroxid sodný, draselný
dusičnan strieborný

dráždením očí 5-10 % roztok hydroxidu amónneho
dráždením dýchacieho systému sulfid vápenatý

5 dráždivé dráždením kože dichróman draselný
rizikom vážneho poškodenia očí 0,5-2 % roztok hydroxidu sodného
zvýšenou citlivosťou po styku s kožou 0,5-2 % roztok hydroxidu draselného

6 explóziou počas sušenia
explozívne rizikom výbuchu pri náraze, trení, ohrievaní dichróman amónny

výbuchom pri dotyku so zdrojom ohrievania
explózia s/bez kontaktu so vzduchom
požiarom pri styku s horľavým materiálom chloristan amónny

7 oxidujúce výbuchom počas miešania s horľavou
látkou

oxid chrómový

vysokou zápalnosťou >60 % peroxid vodíka
manganistan draselný

8 extrémne horľavé horľavosťou práškový hliník
extrémnou horľavosťou dietyléter
ako v prípadoch pod por.č.8 cyklohexán

práškový horčík; zinok
extrémnou horľavosťou skvapalneného
plynu

acetón

9 vysoko horľavé samovoľnou zápalnosťou na vzduchu vápnik, karbid vápnika
uvoľneným vysokozápalným plynom po
styku s vodou

benzén
fosfor biely
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Látky všeobecne škodlivé zdraviu (sírouhlík, amoniak, oxid siričitý, aromatické
uhľovodíky, aromatické amíny, chlórované uhľovodíky) nespôsobujú pri malých
koncentráciách v ľudskom organizme rýchle zmeny. Opakovaným stykom s nimi však
dochádza k pomalému obmedzovaniu funkcie niektorých orgánov a dostavujú sa zdĺhavé, tzv.
chronické otravy. Veľké dávky predstavujú smrteľné nebezpečenstvo.
Najčastejšou cestou vstupu škodlivín do tela je vdychovanie plynov a pár. Maximálne
prípustné koncentrácie týchto škodlivín, ktoré môžu byť v ovzduší bez možnosti ohrozenia
zdravia, sú limitované normou. Inou cestou intoxikácie je ich náhodné požitie. Aby sa
zamedzilo otravám, zakazujú bezpečnostné predpisy jesť, piť a prechovávať potraviny a
nápoje v laboratóriu. Niektoré látky (anilín, nitrobenzén, estery minerálnych kyselín) majú
schopnosť vstrebávať sa pokožkou. Ochranou je dôsledné používanie ochranných rukavíc,
záster, či odevov.

Látky omamné majú výrazné fyziologické účinky (dráždivé alebo omamné). Pre tieto
svoje účinky sa často používajú ako liečivé preparáty. Ak však pôsobia na organizmus bez
lekárskej kontroly, sú nebezpečné pre svoju vysokú účinnosť, ale i pre možnosť vzniku
škodlivého návyku. Ide o niektoré látky izolované z rastlín, ale i látky pripravované synteticky
farmaceutickým priemyslom.

Jedy sú chemické zlúčeniny a prvky schopné spôsobiť už v malom množstve vážne
poškodenia organizmu alebo smrť (napr. kyanidy alkalických kovov, As, Hg, Se). Preto
manipulácia s jedmi je viazaná prísnymi predpismi. Rozdiel medzi typickými jedmi a látkami
všeobecne zdraviu škodlivými pozostáva v smrteľnej dávke. Aby neprišlo k sporu, či daná
látka je jedom, vydáva Ministerstvo hospodárstva SR zoznam zlúčenín, ktoré sa považujú za
jedy v zmysle zákona č.163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.

Žieraviny sú látky, ktoré pri priamom styku s organizmom ťažko poškodzujú tkanivo.
K najznámejším patrí koncentrovaná kyselina sírová a óleum, ktoré na tkanivo pôsobia silným
dehydratačným účinkom, až zuhoľnatením. Kyselina dusičná spôsobuje svojimi silno
oxidačnými účinkami hlboké popáleniny. Veľmi nebezpečné sú vodné a najmä koncentrované
roztoky alkalických hydroxidov (sodný, draselný) a hydroxidu vápenatého (hasené vápno).
Pôsobia silnými hydrolytickými účinkami na tkanivo a tkanivo rozkladajú. Účinky sú silnejšie
ako v prípade kyselín a zanechávajú často trvalé následky - hlboké, ťažko sa hojace rany.
Podobne pôsobí i koncentrovaný hydroxid amónny. Pri práci s nimi používame ochranné
okuliare alebo štít, aby sme si chránili zrak.
Viac ako pokožka (vonkajšie tkanivo) sú účinkami týchto látok ohrozené sliznice. Ide najmä o
poleptanie tráviaceho ústrojenstva (vypitím žieraviny) a poleptanie sliznice dýchacích ciest
žieravými parami (plynný amoniak, chlorovodík, oxid siričitý, chlór). V druhom prípade sa
pľúcne tkanivo vyradí z normálnej činnosti a dochádza k vzniku tzv. edému (bezbolestný
opuch), čo môže viesť až k zaduseniu. Preto reakcie, pri ktorých vznikajú takéto plyny,
robíme v digestóriu.

Horľaviny sú látky vyznačujúce sa ľahkou zápalnosťou. Podľa STN 65 0201 za
horľavú kvapalinu sa považuje kvapalina, suspenzia, alebo emulzia, sp1ňajúca pri
atmosferickom tlaku 101 325 Pa tieto podmienky:

- nie je pri teplote +35°C tuhá ani pastovitá,
- má pri teplote + 50°C tlak nasýtených pár najviac 294 kPa,
- má bod vzplanutia najviac +250°C,
- je možné u nej stanoviť bod horenia.

Zatriedenie do jednotlivých tried stanovuje výrobca. Pokiaľ nie je preukázaná trieda
nebezpečnosti horľavej kvapaliny, posudzuje sa kvapalina ako horľavá kvapalina I. triedy
nebezpečnosti. Horľavé kvapaliny II., III. a IV. triedy nebezpečnosti, ktoré pri použití sú
zahrievané na teplotu bodu vzplanutia alebo vyššiu, považujú sa za horľavé kvapaliny I.
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triedy nebezpečnosti.
Pary niektorých rozpúšťadiel (tiež niektoré plyny) zmiešané so vzduchom sú okrem

ľahkej zápalnosti nebezpečné i svojou výbušnosťou. Zmesi nie sú výbušné pod spodnou a
nad hornou hranicou výbušnosti. Okrem pár horľavých kvapalín vytvárajú výbušnú zmes so
vzduchom i horľavé plyny (zemný plyn, svietiplyn) a práškové tuhé horľaviny (uhoľný
prach, múka a p.).

Základné zásady poskytovania prvej pomoci

! O každom, i úplne nepatrnom úraze musíme vždy informovať vedúceho cvičenia.
V laboratóriu pri nehodách poskytujeme len prvú pomoc.

Pre minimalizovanie škôd a následkov sprevádzajúcich akýkoľvek úraz či nehodu je
predovšetkým nevyhnutné:

1. uchovať pokoj (prekonať zľaknutie), upozorniť vyučujúceho,
2. vylúčiť ďalšie škody (dať pozor na vlastnú ochranu, udržovať miesto nehody

bezpečné),
3. zavolať pomoc (núdzové volanie),
4. ak je možné, preniesť postihnutú osobu mimo nebezpečné pásmo,
5. ak je možné, poskytnúť prvú pomoc (predísť šoku),
6. v prípade bezvedomia uložiť postihnutého do stabilizovanej polohy a dozrieť

na jeho dýchanie,
7. všeobecne nepodávať potraviny a tekutiny,
8. nenechávať postihnutého o samote.

Najčastejšie sa vyskytujúce  úrazy v chemickom laboratóriu sú poranenia spojené s
krvácaním, popáleninami, otravou a poleptaním (kyselinou alebo zásadou).

Pri ošetrení menších krvácajúcich rezných rán (napr. sklom, ak nezostalo sklo v
ranách) tieto nevymývame vodou, ale krv necháme z rany odtiecť a ranu s okolím
dezinfikujeme Septonexom alebo 3 %-ným roztokom peroxidu vodíka a potom obviažeme.
Pri väčších krvácajúcich ranách sami nič nevymývame, ale po dezinfekcii zakryjeme
sterilným obväzom (bez masti) a ihneď vyhľadáme lekársku pomoc. Keď z rany strieka
pulzujúca jasnočervená krv, je poranená tepna a krvácanie musíme okamžite zastaviť pevným
stiahnutím končatiny pružným obväzom (napr. gumovou hadicou) na mieste medzi srdcom a
ranou. Keď z rany vyteká tmavočervená krv, ide o poranenie žily. Krvácanie sa zastavíme
podobne ako pri tepne; zastaveniu pomôžeme zdvihnutím končatiny nahor. V obidvoch
prípadoch sa postaráme o najrýchlejšiu lekársku pomoc.

Popáleniny horúcimi predmetmi ochladíme studenou. vodou, pľuzgiere neotvárame.
Popáleninu nasucho sterilne obviažeme a v ťažších prípadoch okamžite vyhľadáme lekára.

Poleptané miesto kyselinou alebo roztokom hydroxidu, na malej ploche, ihneď
opláchneme tečúcou vodou. Postihnuté miesto neutralizujeme 1-2% roztokom
hydrogenuhličitanu sodného (po kyselinách) alebo 1 % kyselinou octovou (po
hydroxidoch),osušíme a ošetríme ako pri popáleninách. Miesto poleptané koncentrovanou
kyselinou sírovou najskôr utrieme do sucha (v prípade väčšieho množstva kyseliny) a potom
opláchneme vodou.

Pri strieknutí roztoku do oka, oko ihneď vypláchneme veľkým množstvom vody a
neutralizujeme 2% roztokom bóraxu (po strieknutí kyseliny), prípadne 2% roztokom kyseliny
boritej (po strieknutí roztoku hydroxidu). Pri zasiahnutí oka vyhľadáme lekára.

Popáleniny úst a žalúdka: ústa vypláchneme vodou; po kyselinách podávame
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suspenziu MgO alebo roztok hydrogenuhličitanu sodného, po zásadách 1 % roztok kyseliny
citrónovej alebo octovej. Pri popálení koncentrovanými roztokmi zavoláme lekára.

Pri zasiahnutí elektrickým prúdom vynesieme zraneného na čerstvý vzduch a
poskytneme mu umelé dýchanie, prípadne inhaláciu kyslíka. V prípade zastavenia srdcovej
činnosti prevedieme masáž srdca. Ihneď zavoláme záchrannú stanicu alebo lekára. Popáleniny
elektrickým prúdom ošetríme podobne ako popáleniny iného pôvodu.

Po otrave jedovatým plynom vynesieme postihnutého na čerstvý vzduch, prípadne
umožníme inhalovanie kyslíka a ihneď zavoláme lekára. Pri prvej pomoci musíme postupovať
opatrne, a to podľa druhu jedovatého plynu.

Materiály používané v chemickom laboratóriu
Na výrobu pomôcok, ktoré sa pri bežnej práci v laboratóriu používajú, sa najčastejšie

využíva chemické sklo, porcelán, kovy, drevo, rôzne plasty, papier a pod.

 Chemické sklo
Vo všeobecnosti sklom nazývame amorfné (nekryštalické) stuhnuté taveniny. Sklo,

z ktorého sa vyrábajú laboratórne pomôcky, musí byt' odolné proti náhlym zmenám teploty a
chemickým vplyvom.

Pre laboratórne pomôcky sa používa:
a) mäkké sklo (sodno-vápenaté), ktoré má premenlivé zloženie a neznáša prudké zmeny
teploty (valce, hodinové sklá, lieviky, trubice, exsikátory a pod.) Na reze oproti svetlu má
charakteristické modrozelené sfarbenie, bod mäknutia je cca 550°C.
b) tvrdé sklo (borosilikátové), ktoré má malú tepelnú rozťažnosť', dobre znáša zmeny teploty
(skúmavky, banky, kadičky a pod.) Na reze oproti svetlu má charakteristické žltozelené
sfarbenie, bod mäknutia je cca 700°C.
c) kremenné sklo, ktoré má vysokú teplotnú odolnosť (znáša kratšie zohriatie až na 1400 °C)
a malý koeficient rozťažnosti . Nádoby z kremenného skla sa môžu rozpáliť do červena a
ponoriť do studenej vody bez prasknutia. Z kremenného skla sa vyrábajú napr. spaľovacie
trubice, alebo nádoby používané pri fotochemických reakciách.

Chemické sklo sa vyznačuje odolnosťou voči chemickým vplyvom, najmä voči
kyselinám. Len HF (za vyšších teplôt aj H3PO4) sklo rýchlo rozrušuje:

SiO2 (s) + 4 HF (l)  SiF4 (g) + 2 H2O (l)
Koncentrované hydroxidy porušujú sklo pri zvýšenej teplote a pri alkalickom tavení sa

môže sklo celkom rozložiť:
SiO2 + 2 NaOH  Na2SiO3 + H2O
SiO2 + Na2CO3  Na2SiO3 + CO2

Podľa určenia a charakteru práce sa pomôcky zo skla delia do troch skupín:
· chemické varné sklo (obr. 1),
· chemické odmerné sklo (obr. 2),
· chemické technické sklo (obr. 3).
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Obr. 1. Chemické varné sklo
(1 - reagenčná skúmavka, 2 - odsávacia skúmavka, 3 - kadička vysoká, 4 - kadička široká,
5, 6 - varná banka s plochým a guľatým dnom, 7 - frakčná banka, 8 -Erlenmeyerova banka,

9 - titračná banka, 10 - Liebigov chladič, 11 - destilačný nástavec)

Obr. 2. Chemické odmerné sklo
(1 - odmerný valec, 2 - nedelená pipeta, 3 - delená pipeta, 4 - bezpečnostná pipeta, 5 - byreta

s rovným a bočným kohútikom, 6 - odmerná banka, 7 - pyknometer)
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Obr. 3. Chemické technické sklo
(1 - prachovnica, 2 - reagenčná fľaša, 3 - premývačka, 4 - násypka, 5 - hodinové sklíčko,

6 - filtračný lievik, 7 - oddeľovací lievik, 8 - odsávacia banka, 9 - vákuový exsikátor,
10 - T rúročka, 11 - navažovačka s vrchnáčikom)

 Porcelán
Porcelán používaný v chemickom laboratóriu má vysokú mechanickú a chemickú

odolnosť (na nárazy je, pravda, citlivý a ľahko sa triešti), je vhodný na výrobu nádob na
žíhanie, odparovanie a váženie (obr. 4), pretože povrchové viazanie vody je prakticky nulové.

Obr. 4. Laboratórne pomôcky z porcelánu
(1 - porcelánový téglik, 2 - roztieračka s roztieradlom, 3 - spaľovacia lodička,

4 - navažovacia lodička, 5 - Büchnerov lievik)

 Kovové materiály
V chemickom laboratóriu sa kovy a zliatiny kovov používajú ako všeobecný

konštrukčný materiál. V porovnaní so sklom majú kovy vysokú mechanickú pevnosť, nie sú
krehké, majú podstatne vyššiu tepelnú a elektrickú vodivosť a tepelnú rozťažnosť. Z kovov a
ich zliatin sa vyrábajú podstavce a tyče na stojany, svorky, lapáky, kruhy, trojnožky, tégliky,
pinzety, tlačky, kahany a pod. (obr. 5).
Na špeciálne účely sa používajú nádoby a pomôcky z rôznych kovov (napr. zo zlata, platiny,
striebra, niklu, medi, chrómu a pod.).
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Obr. 5. Kovové laboratórne pomôcky
(1, 2 - držiaky, 3 - držiak na chladič, 4 - krížová svorka, 5 - železný kruh, 6 - filtračný kruh,

7 - vyhrievaný lievik pre filtráciu za tepla, 8 - skrutková tlačka, 9 - pružinová tlačka,
10 - triangel (trojhran), 11 - trojnožka, 12 - téglikové kliešte, 13 - sada korkovrtov)

 Nekovové materiály
Z ostatných materiálov sa v chemickom laboratóriu používa najmä:

korok - (zátky, podložky, tesnenia, tepelne izolačný materiál).
guma - (spojovací a tesniaci materiál, hadice, vzdušné balóniky). Účinkom silnejších kyselín a
vplyvom slnečného žiarenia guma tvrdne, vo väčšine organických rozpúšťadiel napučiava,
stráca pevnosť, alebo sa celkom rozpustí.
plastické hmoty - pre svoje výhodné vlastnosti našli v laboratórnej praxi široké uplatnenie.
drevo - tvrdé drevo sa používa na zhotovenie niektorých častí laboratórneho zariadenia.
Povrch je obyčajne impregnovaný, alebo natretý ochranným náterom.
papier - používa sa v chemickom laboratóriu ako filtračný materiál.
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Laboratórne práce

Protokol
O každej zadanej a vykonanej experimentálnej úlohe treba vypracovať protokol, ktorý

je súčasťou pokusu. Zostavujeme ho na základe poznámok v pracovnom zošite
a laboratórneho postupu. V žiadnom prípade nesmie byť protokol prepisom, alebo opisom
návodu z použitej literatúry. V protokole musia byť zhrnuté a zhodnotené experimentálne
údaje a výsledky zadanej úlohy v prehľadnej a stručnej forme. Obsahová a formálna stránka
protokolu je dôkazom svedomitosti v príprave a samostatnej laboratórnej práci.
Protokol by mal obsahovať tieto časti:

Katedra chémie HF Technickej univerzity v Košiciach

PROTOKOL Z   LABORATÓRNEHO

CVIČENIA
Číslo úlohy: Názov úlohy:

Meno a priezvisko:

Fakulta: Ročník: ŠS: Šk. rok: Hodnotenie

Dátum cvičenia Dátum odovzdania protokolu

Úloha: zahrňuje konkrétne zadanie,
(uvádza sa napr. spôsob prípravy, východiskové zlúčeniny, produkty, spôsob izolácie)

Cieľ: prečo to budem robiť

Princíp: stručný princíp reakcie, prípadne reakčná schéma vyjadrená rovnicou

Výpočty: napr. navážky chemikálií, množstvá vody, koncentrácie pracovných roztokov

Postup práce: stručný a výstižný popis jednotlivých krokov, ktoré som urobil(a)

Dosiahnuté výsledky: prehľad vlastných výsledkov – napr. množstvo získaného produktu
v gramoch, pozorované zmeny

výpočty na základe získaných výsledkov – napr. porovnanie
s teoretickým výsledkom – praktické výťažky produktov, zloženie
delenej zmesi v percentách, pH, pOH a pod.

Diskusia a záver: zhodnotenie splnenia zadaných úloh a cieľov
vysvetlenie prípadných rozdielov medzi teóriou a skutočnosťou
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Príprava sulfidu železnatého
Úloha:

Pripraviť 5 gramov sulfidu železnatého.

Princíp:
Sulfid železnatý sa v laboratórnych podmienkach pripravuje syntézou práškového

železa a síry podľa chemickej rovnice:
Fe  +   S  FeS HR = - 97,71 kJ

Mólová hmotnosť FeS je 87,92 g.mol-1, bod topenia je 1197°C.
Sulfid železnatý sa v prírode vyskytuje ako minerál troilit a ako minerál pyrhotin (v

meteoritoch), ktorý kryštalizuje v hexagonálnej sústave. Technický sulfid železnatý je vo
forme sivočiernych dosiek kusov alebo dosiek. Je nerozpustný vo vode, ale rozpúšťa sa
v riedených kyselinách.

Výpočty:
Príklad 1 : Vypočítajte, koľko gramov práškového železa potrebujeme na prípravu 5

gramov sulfidu železnatého.

Príklad 2 : Vypočítajte, koľko gramov síry potrebujeme na prípravu 5 gramov sulfidu
železnatého.

Postup práce:
Vypočítané a odvážené množstvá práškového železa a síry zhomogenizujeme na

papieri. Pripravenú zmes vsypeme do tenkostennej skúmavky, ktorú upevníme do držiaka na
skúmavky. Spodný koniec skúmavky zahrejeme priamym plameňom kahana a po nabehnutí
reakcie (keď sa začne zmes rozžeravovať) plameň odstavíme, lebo reakcia prebieha už
samovoľne. Po zreagovaní a vychladnutí skúmavku rozbijeme a taveninu sa pokúsime
priťahovať magnetom. Získaný produkt- FeS zvážime a vypočítame výťažnosť reakcie.

Spracovanie dosiahnutých výsledkov:
hmotnosť FeS teoretická : 5 g
hmotnosť FeS praktická :     g

- Vypočítajte výťažnosť reakcie v percentách.

Určenie vzorca kryštalohydrátu soli
Úloha:

Určite koľko molekúl vody obsahuje kryštalohydrát skúmanej soli.
Napíšte vzorec príslušného kryštalohydrátu.

Princíp:
Pri rozpúšťaní solí vo vode dochádza často k reakcii s vodou a k vzniku zlúčenín,

ktoré nazývame hydráty. Niektoré z nich sú veľmi stále a môžu z roztoku vykryštalizovať ako
kryštalohydráty, napr. CaCl2.6H2O, FeSO4.7H2O, CaSO4.2H2O, Na2CO3.10H2O a pod. Pri
zvýšenej teplote uvoľňujú kryštalohydráty solí kryštálovú vodu a prechádzajú na bezvodé
soli. Pritom zvyčajne dochádza k zmene vlastnosti, napr. farby.

Postup:
Do vopred odváženého téglika navážime 3 g skúmanej vzorky, ktorú sme vopred

rozotreli v trecej miske na jemný prášok. Téglik so vzorkou žíhame v elektrickej peci pri
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teplote 300-350°C asi 30 minút. Ak nemáme k dispozícii elektrickú pec, vyžíhame
kryštalohydrát opatrne na elektrickom variči. Pri použití variča je nutné regulovať teplotu tak,
aby kryštáliky soli neprskali z misky. Po vyžíhaní necháme téglik so skúmanou vzorkou
vychladnúť v exsikátore a potom rýchlo zvážime.  Bezvodá soľ je totiž veľmi hydroskopická
a zlučuje sa opäť s vodnou parou zo vzduchu.

Spracovanie dosiahnutých výsledkov:
Zo získaných hodnôt hmotností vypočítame hmotnosť bezvodej soli a vody.
Výsledky uvedieme v tabuľke:

hmotnosť prázdneho téglika m1 m1 =            g
hmotnosť téglika s hydrátom m2 m2 =            g
hmotnosť téglika s vyžíhaným hydrátom m3 m3 =            g
navážka kryštalohydrátu m(hydr.) m(hydr.) =            g
hmotnosť bezvodej soli v navážke m( b.s.) m( b.s.) =            g
hmotnosť vody v navážke  m( H2O) m( H2O) =            g

Molový pomer bezvodej soli a vody v kryštalohydráte je daný výrazom
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Ak uvažujeme, že látkové množstvo bezvodej soli je 1 mol, potom z úmery určíme
látkové množstvo vody, ktoré číselne odpovedá počtu molekúl vody pripadajúcich na 1
molekulu bezvodej soli. Výslednú hodnotu zaokrúhlime na najbližšie celé číslo a napíšeme
vzorec kryštalohydrátu.

Delenie heterogénnej zmesi CuSO4.5H2O a SiO2

Úloha:
Rozdeliť 10 g dvojzložkovej zmesi (CuSO4.5H2O + SiO2) na jednotlivé zlúčeniny.

Princíp:
Jednotlivé zložky heterogénnej zmesi izolujeme od seba vhodnými deliacimi

metódami,, ktoré volíme na základe ich rozdielnych fyzikálnych vlastnostiach (napr.
rozpustnosti vo vode pri určitej teplote, resp. iných rozpúšťadlách).

Postup práce:
10 g pripravenej dvojzložkovej zmesi (CuSO4.5H2O + SiO2) nasypeme do kadičky, do

ktorej sme vopred naliali 50 ml destilovanej vody a zmes premiešame. Takto pripravený
roztok zahrejeme na variči na teplotu 70°C. Po zahriatí zmes prefiltrujeme cez hladký filter
v analytickom rýchlofiltračnom lieviku.

Nerozpustný tuhý podiel - kremičitý piesok SiO2 spolu s filtrom vyberieme
z analytického rýchlofiltračného lievika, rozložíme na hodinové sklíčko a  vysušíme v sušiarni
do sucha. Po vysušení piesok vyberieme zo sušiarne, necháme vychladnúť a zvážime.

Filtrát – roztok CuSO4.5H2O, zachytávame do kadičky a na vzdušnom kúpeli
odparujeme až do nasýtenia roztoku. (Pri nasýtení roztoku vzniká kryštalizačná blana).
Vzniknuté kryštáliky CuSO4.5H2O oddelíme od matečného lúhu filtráciou za zníženého tlaku
na Büchnerovom lieviku a následne zvážime.
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Spracovanie dosiahnutých výsledkov:
hmotnosť SiO2 praktická : g
hmotnosť CuSO4.5H2O  teoretická :    10 g - hmotnosť SiO2 praktická = g
hmotnosť CuSO4.5H2O  praktická : g

- Percentuálne vyhodnoťte výťažnosť I. kryštalizácie.
- Obsah piesku vyjadrite hmotnostným zlomkom

Delenie zmesi jódu a kremenného piesku sublimáciou
Úloha:

Rozdeliť 5 g dvojzložkovej zmesi jódu a kremenného piesku na jednotlivé zlúčeniny.

Princíp:
Na delenie zmesi využijeme rozdielne fyzikálne vlastnosti jednotlivých zlúčenín danej

zmesi. Jód sa výrazne líši od kremenného piesku tým, že už pri laboratórnej teplote sublimuje.
Jeho teplota topenia je 113,7°C a teplota varu 184,5°C.

Postup práce:
Jód čistime pomocou jednoduchého sublimačného zariadenia vlastnej konštrukcie

obr.6

Obr.6 Aparatúra na sublimáciu jódu

Aparatúra pozostáva z vhodne
dimenzovanej kadičky (umiestnenej na
azbestovej sieťke), do ktorej tesne
umiestnime destilačnú banku naplnenú
studenou vodou a kúskami ľadu; ak
použijeme frakčnú banku – ako je znázornené
na obrázku – opatrenú lievikom, môžeme
vodu privádzať podľa potreby ( pri použití
studenej vody, do ktorej sme vložili pár
kúskov ľadu, nie je potrebný prívod vody).
Destilačnú banku môžeme prichytiť lapákom
na stojane.

Zmes umiestnenú na dne kadičky pomaly
zahrievame slabým plameňom. Jód postupne
sublimuje a usadzuje sa na chladnom dne
banky. Po presublimovaní všetkého jódu
prerušíme zahrievanie, banku zložíme a jód
zoškrabeme na hodinové sklíčko. Hmotnosť
vyčisteného jódu zistíme z rozdielu celkovej
hmotnosti zmesi a hmotnosti kremenného
piesku.
Bezpodmienečne musíme pracovať
v digestore!

Spracovanie dosiahnutých výsledkov:
hmotnosť SiO2 praktická : g
hmotnosť jódu  :    5 g - hmotnosť SiO2 praktická = g

Obsah piesku a jódu vyjadrite hmotnostnými zlomkami
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Príprava destilovanej vody
Úloha:

Predestilujte 200 cm3 vody.

Princíp:
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. Kvapalná zmes sa zahreje do varu a vzniknutá para kondenzuje.
Prchavejšie zložky kvapalnej zmesi prechádzajú zahrievaním v pary ľahšie ako menej
prchavé, preto plynná fáza bude mať iné zloženie, ako kvapalná zmes.

Postup:
V aparatúre pre destiláciu pri atmosferickom tlaku (obr.7)  predestilujeme 200 cm3

vody, ktorá obsahuje malé množstvo MgSO4, MgCl2 a KMnO4 na zoxidovanie prítomných
organických látok.

Obr. 7   Aparatúra na destiláciu pri atmosferickom tlaku
A – varná banka,  B – chladič,   C - predloha

Pred destiláciou sa presvedčíme v skúmavke o prítomnosti (SO4)-2 a Cl- aniónov
použitím roztokov BaCl2 a AgNO3 . Na zabránenie utajeného varu pridáme do varnej banky
malé pórovité telieska, tzv. varné telieska napr. sklenené guličky, kúsky porcelánu.
Pri zahrievaní kontrolujeme teplotu teplomerom, ktorý je zasunutý vo varnej banke tak, aby
jeho spodný koniec meral teplotu pár pri prechode z varnej banky do chladiča. Kým všetka
voda neoddestiluje, teplota na teplomere zodpovedá teplote varu vody. Pary vody, ktoré
kondenzujú v chladiči, zachytávame vo forme kondenzátu v predlohe.

Destiláciu ukončíme skôr ako sa všetka kvapalina oddestiluje (keď teplota varu začne
stúpať).

V destiláte urobíme následne opäť reakciu na dôkaz prítomnosti (SO4)-2 a Cl- aniónov.
Vodu väčšej čistoty pripravíme opakovanou destiláciou, tzv. redestiláciou.
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Stanovenie obsahu CaCO3 v technickom vápenci
Úloha:

Stanovte obsah uhličitanu vápenatého vo vzorke technického vápenca v hmotnostných
percentách.

Princíp:
Technický vápenec obsahuje vo väčšine prípadov nečistoty. Pre upresnenie

technologických postupov je nutné stanoviť obsah  CaCO3 v dodanej surovine. Pôsobením
kyseliny chlorovodíkovej na uhličitan, sa  uvoľňuje plynný oxid uhličitý. Reakcia prebieha
podľa chemickej rovnice

CaCO3 +   2 HCl →   CaCl2 +  H2O +  CO2

Z objemu uvolneného  CO2 môžeme pomocou stavovej rovnice a stechiometrických
pomerov vypočítať hmotnosť čistého CaCO3 a následne potom jeho obsah v hmotnostných
percentách.

Postup:
Meranie realizujeme v aparatúre znázornenej na obr.8.

Obr.8  Aparatúra na stanovenie obsahu
CaCO3

Do postranného ramena R skúmavky
Z vložíme 0,2 g technického vápenca. Vo
zvislej polohe potom nalejeme do tejto
skúmavky cez lievik 5 cm3 kyseliny
chlorovodíkovej. Pritom dbáme, aby sa
kyselina nedostala do postranného ramena.
Skúmavku pripojíme k aparatúre
a vyskúšame jej tesnosť (pri znížení nádoby
N nesmie hladina kvapaliny v byrete B trvale
klesať). Následne vyrovnáme hladinu
v nádobe N s hladinou v byrete a odpočítame
počiatočný objem Vpoč.. Nádobu N upevníme
do držiaka a v skúmavke zmiešame technický
vápenec s kyselinou chlorovodíkovou. Po
prebehnutí reakcie ( rozklade uhličitanu)
vyberieme nádobu N z držiaka, vyrovnáme
hladinu kvapaliny v byrete a nádobe N
a odpočítame objem v byrete Vkon.. Rozdiel
konečného a počiatočného objemu odpovedá
objemu uvolneného oxidu uhličitého.

Spracovanie dosiahnutých výsledkov:
hmotnosť navážky technického vápenca m1 m1 =            g
počiatočný objem v byrete Vpoč Vpoč =             cm3

konečný objem v byrete Vkon Vkon = cm3

objem uvoľneného oxidu uhličitého  V(CO2) V(CO2) =           cm3

teplota v laboratóriu t =                 °C
atmosferický tlak   p( at) p( at) =            Pa
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Pre výpočet hmotnosti čistého uhličitanu vápenatého je nutné zo stavovej rovnice
vypočítať hmotnosť uvolneného oxidu uhličitého. Ak pri odčítaní objemu vyrovnáme hladiny
kvapaliny, potom tlak plynu vo vnútri byrety sa rovná atmosferickému tlaku, a nie tlaku
vzniknutého oxidu uhličitého. Ten vypočítame tak, že od atmosferického tlaku odpočítame
hodnotu tenzie vodnej pary pri laboratórnej teplote, ktorú zistíme z tabuliek. Hmotnosť oxidu
uhličitého vypočítame podľa upravenej stavovej rovnice :
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Príprava vodíka a dôkaz jeho redukčných vlastností
Úloha:

Pripraviť vodík v laboratórnych podmienkach a presvedčiť sa o jeho redukčných
vlastnostiach.

Princíp:
Vodík sa v laboratórnych podmienkach pripravuje rôznymi spôsobmi (napr.

pôsobením alkalických kovov na vodu, pôsobením kovov alkalických zemín na vodu,
pôsobením kyselín na neušľachtilé kovy a pod.), ktorých chemizmus môžeme zapísať
nasledujúcimi chemickými rovnicami:

a.)   2 Na  +   2 H2O  2 NaOH      +   H2

b.)      Ca  +   2 H2O  Ca(OH) 2 +   H2

c.)       Zn  +  2  HCl  ZnCl 2 +   H2

Mólová hmotnosť H2 je 2,018 g.mol-1, bod topenia je – 259,18°C, bod varu je – 252,8°C.
Vodík je plyn bez farby, chuti a zápachu. Je to najľahší plyn zo všetkých plynov.

V laboratórnych podmienkach ho zachytávame do prevrátených valcových nádob, naplnených
vodou a ponorených hore dnom pod hladinu vody spôsobom vytláčania vody pripraveným
plynom. Vo vode je málo rozpustný. S kyslíkom (najmä v pomere 2:1), alebo so vzduchom (v
pomere 2:5) tvorí výbušnú zmes.

Redukčné vlastnosti vodíka možne sledovať v nasledujúcich reakciách:
d.)   2 K2CrO4 +  10 HCl   +   3 H2  2 CrCl3 +  4 KCl  +  8 H2O

2 CrCl3 +    H2  2 CrCl2 +  2 HCl

Postup práce:
a.) Kúsok očisteného (odmasteného) kovového sodíka položíme v kadičke na hladinu

vody, do ktorej sme kvapli pár kvapiek roztoku indikátora fenoftaleínu a zakryjeme
štvorcom papiera. Sledujeme vzniklé zmeny.
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b.) Kúsok kovového vápnika nasypeme do kadičky s vodou, do ktorej sme kvapli pár
kvapiek roztoku indikátora fenoftaleínu a zakryjeme štvorcom papiera. Sledujeme
vzniklé zmeny.

c.) Do skúmavky nalejeme 1 - 2  cm zriedenej kyseliny chlorovodíkovej v pomere 1:1.
Potom do pripraveného roztoku prisypeme malé množstvo práškového zinku.
Vznikajúci vodík dokážeme priložením zapálenej triesky k ústiu skúmavky. Reakcia
zmesi vodíka a vzduchu (traskavá zmes) sa prejaví zvukovým efektom tzv.
„šteknutím“.

d.) Do skúmavky, v ktorej zreagoval zinok s kyselinou chlorovodíkovou ( chemická
rovnica c) prilejeme malé množstvo roztoku K2CrO4. Sledujeme vzniklé zmeny.

Príprava kyslíka a dôkaz jeho oxidačných vlastností
Úloha:

Pripraviť kyslík v laboratórnych podmienkach a presvedčiť sa o jeho oxidačných
vlastnostiach.

Princíp:
Kyslík sa v laboratórnych podmienkach pripravuje rôznymi spôsobmi. Na prípravu

malého množstva kyslíka je veľmi vhodná reakcia medzi peroxidom vodíka a roztokom
manganistanu draselného v roztoku okyslenom kyselinou sírovou, ktorej priebeh môžeme
zapísať touto chemickou rovnicou:

a.)   2 KMnO4 +  5 H2O2 +   3 H2SO4  2 MnSO4 +  K2SO4+  5 O2 + 8 H2O
Mólová hmotnosť O2 je 32 g.mol-1, bod topenia je – 218,4°C, bod varu je – 183°C.

Kyslík je plyn bez farby, chuti a zápachu. Sám nehorí, ale horenie podporuje. Zlučuje
sa s väčšinou prvkov za vývoja tepla.

Oxidačné vlastnosti kyslíka možne sledovať v nasledujúcej reakcii:
b.)  2 Mg    +   O2  MgO

Postup práce:
a.) Do skúmavky nalejeme 3 ml 5%-ného roztoku manganistanu draselného, okysleného

kyselinou sírovou. Následne do pripraveného roztoku prikvapkávame 10%-ný roztok
peroxidu vodíka.  Keď reakcia začne prebiehať, do skúmavky pomaly  ponoríme
tlejúcu triesku.  V prítomnosti kyslíka trieska vzplanie a horí jasným plameňom.

b.) Kúsok horčíka vložíme do spaľovacej lyžičky a zohrejeme ho. Po zahriatí spaľovaciu
lyžičku vložíme do nádoby s pripraveným kyslíkom a sledujeme vzniklé zmeny.
Po dohorení nalejeme do nádoby s kyslíkom trocha destilovanej vody s prídavkom
niekoľkých  kvapiek fenoftaleinu a dobre pomiešame. Použitím indikátorového
papierika približne zmeriame pH pripraveného roztoku.

Príprava sulfidu a jeho využitie pri zrážaní sulfidov
Úloha:

V laboratórnych podmienkach  pripraviť sulfán a vyzrážať ním sulfidy z roztokov
rôznych katiónov.
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Princíp:
Sulfán sa v laboratórnych podmienkach pripravuje rozkladom sulfidu železnatého

zriedenou kyselinou chlorovodíkovou podľa chemickej rovnice:
a.)   FeS   +  2 HCl  FeCl2 + H2S

Mólová hmotnosť H2S je 34,06 g.mol-1.
Sulfán je prudko jedovatý plyn, zápachom pripomínajúci skazené vajcia. Jeho

vdychovanie spôsobuje bolesti hlavy a závraty. Pracujeme s ním výlučne v digestóriu. Má
silné redukčné účinky. Zapálený zhorí na oxid siričitý a vodu.

b.)  Zrážaním roztokov rôznych solí príslušných kovov vznikajú vo vode nerozpustné
sulfidy charakteristického sfarbenia napr.:

Cu(NO3)2 +    H2S  CuS      +  2 HNO3

Cd(NO3)2 +    H2S  CdS      +  2 HNO3

2 SbCl3 +    3 H2S  Sb2S3 +  6 HCl

Výpočty:
Vypočítajte, koľko dm3 sulfánu môže vzniknúť za normálnych podmienok z 0,5 g

FeS.

Postup práce:
Pripravíme si skúmavku ako malý vyvíjač plynu. Opatríme ju zátkou, prevŕtanou

otvorom, ktorým prechádza U trubica na odvod plynu.  Do skúmavky vložíme 0,5 g FeS a
prilejeme malé množstvo kyseliny chlorovodíkovej. Unikajúci sulfán odvádzame trubicou do
skúmaviek s roztokmi týchto solí : Cu(NO3)2 , Cd(NO3)2 a SbCl3, aby sme ho tak dokázali
v podobe jeho solí a zapíšeme ich sfarbenie.

Príprava odmerných roztokov
Úloha:

A.) Pripravte 100 cm3 odmerného roztoku NaOH o koncentrácii c(NaOH) = 0,1mol.dm-3

B.) Zo základného roztoku 1M-nej kyseliny octovej pripravte 100 cm3 0,1 M - ného
roztoku.

Princíp:
Odmerné roztoky sú roztoky o presnej molárnej koncentrácii, ktoré slúžia k stanoveniu

obsahu látok, s ktorými reagujú. Pripravujú sa presným navážením, alebo presným odmera-
ním vypočítaného množstva danej zlúčeniny, rozpustením v malom množstve vody a kvanti-
tatívnym prenesením do odmernej banky. Odmerná banka sa potom doplní destilovanou
vodou po značku, t. j. na presný objem.

Výpočty:
Príklad 1 : Vypočítajte, koľko gramov  NaOH potrebujeme na prípravu 100 cm3

odmerného roztoku o koncentrácii c(NaOH) = 0,1mol.dm-3.

Príklad 2  :  Vypočítajte, koľko cm3 1M-nej kyseliny octovej potrebujeme na prípravu
100 cm3 0,1 M - ného roztoku .

Postup práce:
A.) Do kadičky si nalejeme približne 50 cm3destilovanej vody. Odvážime si vypočítané

množstvo pevného NaOH, potrebného pre prípravu odmerného roztoku a nasypeme ho do
pripravenej kadičky. Roztok premiešame tyčinkou a kvantitatívne ho pomocou lievika prele-
jeme do odmernej banky. Kadičku ešte spláchneme stričkou s malým množstvom destilovanej
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vody a následne doplníme odmernú banku po rysku. Banku zazátkujeme a roztok dokonale
zhomogenizujeme jej niekoľkonásobným premiešaním. Pomocou indikátorového papierika
zmeriame pH pripraveného roztoku.

B.) Do odmernej banky s objemom 100 cm3 si nalejeme malé množstvo destilovanej
vody. Pomocou pipety si odmeriame vypočítané množstvo 1M-nej kyseliny octovej
a kvantitatívne ho prenesieme do odmernej banky.

! Pozor, vždy lejeme kyselinu do vody, a nie naopak. Treba rátať aj s tým, že sa pritom
uvoľňuje veľa tepla.

Destilovanou vodou doplníme odmernú banku po rysku, zazátkujeme a roztok zhomo-
genizujeme niekoľkonásobným premiešaním uzavretej banky. Pomocou indikátorového
papierika zmeriame pH pripraveného roztoku.

Neutralizačná titrácia s indikátormi
Úloha:

Neutralizačnou titráciou roztoku NaOH roztokom HCl zistíte čistotu obchodného
NaOH.

Princíp:
Neutralizačnou titráciou stanovíme množstvo NaOH neutralizáciou s roztokom HCl.

Z množstva spotrebovaného roztoku kyseliny chlorovodíkovej s presnou koncentráciou vypo-
čítame množstvo NaOH v skúmanom roztoku. Do skúmaného roztoku pridáme indikátor -
fenoftalein, ktorý nás upozorní na ukončenie neutralizačnej reakcie medzi skúmaným
roztokom  a roztokom so známou koncentráciou.

Reakcia prebieha podľa neutralizačnej rovnice:
NaOH   +   HCl →    NaCl   +   H2O

Postup práce:
Čistú suchú navažovačku so zabrúsenou zátkou odvážime na analytických váhach.

Potom dáme do nej asi 2,5 g obchodného NaOH, uzavrieme ju a znova odvážime. Rozdiel
váh udáva množstvo naváženého NaOH.  Navážený hydroxid sodný rozpustíme v destilova-
nej vode v kadičke. Pri rozpúšťaní sa uvoľňuje teplo, preto počkáme kým roztok vychladne
a až potom ho kvantitatívne prelejeme 100 ml odmernej banky. Po vyrovnaní teploty na 20°C
doplníme odmernú banku destilovanou vodou po značku. Z pripraveného zásobného roztoku
odpipetujeme do titračnej banky 25 ml a pridáme niekoľko kvapiek fenoftaleinu. Byretu
upevníme svorkou na stojan do zvislej polohy a skontrolujeme, či je kohútik uzavretý.

Potom malým suchým lievikom pomaly nalejeme odmerný roztok 0,5 M HCl. Byretu
ním prepláchneme, a to tak, že celý obsah vypustíme do pripravenej kadičky. Kohútik
uzavrieme a byretu opatrne znovu naplníme trocha vyššie, ako je dielik označený ako 0 ml.
Lievik odložíme, pod byretu opäť postavíme kadičku a prebytok kyseliny nad značkou
opatrne do nej vypustíme kohútikom po kvapkách, aby sa stred menisku kyseliny presne kryl
vo výške oka pozorovateľa s nultým dielikom stupnice na byrete.

Pod byretu dáme titračnú banku s roztokom NaOH a s indikátorom. Kohútikom
opatrne pridáme roztok 0,5 M HCl do titračnej banky, pričom krúživým pohybom miešame
jej obsah. Titrujeme dovtedy, kým sa bezfarebný roztok v titračnej banke nesfarbí do cibuľo-
vočervena. Aby sme lepšie videli farebnú zmenu, podložíme pod titračnú banku čistý biely
papier. Po skončení titrácie si zapíšeme spotrebu 0,5 M roztoku HCl a vypočítame množstvo
NaOH v obchodnom hydroxide sodnom.
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Spracovanie dosiahnutých výsledkov:
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Napr. Ak sme si odvážili 2,3281 g NaOH, rozpustili a zriedili sme ho na 100 ml,
odpipetovali sme z neho 25 ml; pri titrácii sme spotrebovali 26,3 ml 0,5 M HCl, s faktorom
1,042, potom % NaOH vypočítame následovne:
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Zmeny pH pri reakcii kyseliny s hydroxidom
Úloha:

Zistíte závislosť zmeny pH pri reakcii kyseliny chlorovodíkovej s hydroxidom
draselným.

Princíp:
Reakcia prebieha podľa neutralizačnej rovnice:
KOH   +   HCl →    KCl   +   H2O

Jej podstatou je reakcia oxóniových katiónov s hydroxidovými aniónmi za vzniku vody :
H3O+ +   OH- → 2 H2O

Priebeh neutralizácie môžeme sledovať meraním pH reakčnej zmesi. Roztok kyseliny obsahu-
je oxóniové ióny, a preto je pH roztoku kyseliny nízke. Ak k roztoku kyseliny pridáme roztok
hydroxidu, oxóniové katióny reagujú s hydroxidovými aniónmi za vzniku vody a pH roztoku
sa zvyšuje. Len čo zreaguje všetka kyselina, pH neutrálnej zmesi má hodnotu 7. Pridávaním
ďalšieho objemu roztoku hydroxidu vzrastá v zmesi koncentrácia hydroxidových iónov, čo
má za následok ďalšie zvyšovanie pH zmesi.

Postup práce:
Do titračnej banky odmeriame pipetou 10 ml kyseliny chlorovodíkovej a roztok

v banke doplníme destilovanou vodou na celkový objem 100 ml. Byretu naplníme roztokom
hydroxidu draselného.

Podľa tabuľky pridávame postupne do titračnej banky v uvedených dávkach objem
roztoku hydroxidu. Po každom pridaní roztoku hydroxidu zmes v banke premiešame krúži-
vým pohybom a odoberieme z nej tyčinkou jednu kvapku na pásik indikátorového papierika,
položeného na hodinovou sklíčku. Porovnaním zafarbenia indikátorového papierika
s porovnávacou farebnou stupnicou určíme pH reakčnej zmesi a jeho hodnotu zaznamenáva-
me. Po skončení pokusu byretu najskôr dôkladne opláchneme vodou a následne ešte preplách-
neme destilovanou vodou.

Spracovanie dosiahnutých výsledkov:

objem roztoku KOH v ml 0,0 5,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 15,0 20,0
pH reakčnej zmesi

Závislosť zmeny pH reakčnej zmesi od objemu pridaného roztoku vyjadrite graficky.
Na  zvislú os vyneste hodnotu pH zmesi, na vodorovnú os objem pridaného roztoku
hydroxidu draselného.
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Stanovenie pH rôznych vzoriek
Úloha:

Určite hodnotu pH zriedených roztokov kyselín, hydroxidov a solí pomocou
univerzálneho indikátorového papierika a zároveň pre porovnanie zmerajte ich pH  aj pH
metrom.

Princíp:
Reakcia vodných roztokov (kyslosť a zásaditosť) sa všeobecne vyjadruje

koncentráciou vodíkových iónov. Táto koncentrácia sa udáva záporným dekadickým
logaritmom koncentrácie vodíkových iónov – pH. Môže mať hodnotu od 1 po 14. Neutrálne
roztoky majú pH 7, kyslé pod 7, zásadité nad 7. Hodnoty pH možno stanoviť najjednoduchšie
indikátorovými papierikmi, čo sú v podstate filtračné papieriky nasiaknuté roztokmi
indikátorov. Exponent pH možno merať aj pomocou elektrických prístrojov tzv. pH metrov.

Postup práce:
Zriedené roztoky kyselín, hydroxidov a solí nalejeme do skúmaviek. Jednotlivé

roztoky pred meraním dobre premiešame. Na kúsok prúžku univerzálneho indikátorového
papierika kvapneme tyčinkou kvapku meraného roztoku. Jeho sfarbenie porovnáme
s farebnou stupnicou na obale indikátorových papierikov a nameranú hodnotu si zapíšeme.
Exponent pH jednotlivých skúmaných roztokov  pre porovnanie zmeriame aj pomocou pH
metra. Elektródu pH metra pred meraním opláchneme destilovanou vodou, príp. aj skúmaným
roztokom a ponoríme do skúmaného roztoku v kadičke. Meranú hodnotu pH odčítame po jej
ustálení. Správne nastavenie prístroja je potrebné často kontrolovať tlmivými roztokmi.
Namerané hodnoty si zapíšeme a obidve meranie acidobazického charakteru skúmaných
roztokov vyhodnotíme.

Spracovanie dosiahnutých výsledkov:

skúmaný roztok koncentrácia roztoku pH namerané
indikátorovým papierikom

pH namerané
pH metrom

Zrážanie
Úloha:

Použitím kvapalných zrážacích činidiel (5%-ného roztoku HCl, roztoku KI a roztoku
K2CrO4) vyzrážajte príslušné zrazeniny z roztokov rôznych solí.

Princíp:
Zrážanie je proces, pri ktorom sa z reakčného prostredia, podobne ako pri kryštalizácii,

vylučuje niektorá zložka v tuhom skupenstve. Rozdiel medzi kryštalizáciou a zrážaním je
v tom, že tuhá látka vylúčená zrážaním nemusí mať len kryštalickú štruktúru, ale môže byť aj
amorfná alebo koloidná. Niekedy sa vyskytujú aj zmiešané typy.

Vzniknutá zrazenina je v rovnováhe s jej iónmi, ktoré sa volne pohybujú v kvapalnej
fáze. Obsah voľných iónov v roztoku je daný rozpustnosťou zrazeniny, ktorá  je pre málo
rozpustné zlúčeniny vyjadrovaná tzv. súčinom rozpustnosti Ks.
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Zrážacím činidlom môže byť kvapalina, plyn alebo roztok. Zrážadlami sú najčastejšie
rôzne roztoky kyselín, zásad alebo solí. Keď na vylúčenie látok z roztoku použijeme nadbytok
zrážadla, ktorý má spoločný ión so zrazeninou, zrazenina sa vylúči vo väčšej miere, pretože
súčin koncentrácie iónov v roztoku musí ostať pri danej teplote konštantný. V niektorých
prípadoch pri použití veľkého nadbytku zrážadla sa vylúčená zrazenina rozpúšťa, lebo sa
tvoria rozpustnejšie komplexné zlúčeniny.

Postup práce:
1.- Zrážanie 5% HCl

Zriedený roztok Pb(NO3)2 nalejeme do skúmavky a pridáme k nemu 5%-ný roztok HCl.
Zrazenina, ktorá vznikla – PbCl2 sa za tepla rozpúšťa. O tom sa môžeme presvedčiť, ak časť
zrazeniny zahrejeme vo vode. Ochladením roztoku sa zrazenina opäť vylučuje.
K roztoku AgNO3 v skúmavke pridáme 5%-ný roztok HCl. Sledujeme vznik príslušnej
zrazeniny.

2.- Zrážanie roztokom KI
K roztokom Pb(NO3)2, AgNO3, Hg2(NO3)2 v skúmavkách pridáme po kvapkách roztok KI.
Sledujeme vznik príslušných zrazenín.

3.- Zrážanie roztokom K2CrO4

Zriedené roztoky Pb(NO3)2, AgNO3, Hg2(NO3)2, Ba(NO3)2 nalejeme do skúmaviek.
Po kvapkách do nich pridávame roztok K2CrO4 a sledujeme vznik príslušných zrazenín.

Spracovanie dosiahnutých výsledkov:

zrážacie činidlo zrážadlo rovnica zrážacej reakcie vylúčená zrazenina a jej farba

HCl Pb(NO3)2

AgNO3

KI Pb(NO3)2

AgNO3

Hg2(NO3)2

K2CrO4 Pb(NO3)2

AgNO3

Hg2(NO3)2

Ba(NO3)2

Tvrdosť vody a jej odstraňovanie
Úloha:

Jednoduchými reakciami napodobnite vznik tvrdej vody a jej odstraňovanie. Reakcie
vyjadrite molekulovými i iónovými reakciami.

Princíp:
Prechodnú tvrdosť vody spôsobujú hydrogenuhličitan vápenatý Ca(HCO3)2 a

hydrogenuhličitan horečnatý Mg(HCO3)2 , ktoré sú vo vode dobre rozpustné. Prechodnú
tvrdosť vody môžeme odstrániť varom napr.

Ca(HCO3)2 → CaCO3 +   H2O +  CO2
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Oproti tomu tzv. stálu tvrdosť vody tvoria soli, ktoré nie je možné povarením vyzrážať, napr.
síran a chlorid vápenatý a horečnatý, prípadne i iné soli. Celková tvrdol vody je súčtom
tvrdosti prechodnej i stálej. Tvrdá voda je pre použitie v priemysle i v domácnosti nežiadúca,
lebo pri vare sa z nej vylučuje škodlivý vodný kameň a pri praní tvorí vápenaté ióny Ca2+

s vyššími mastnými kyselinami, ktoré sú súčasťou niektorých pracích prostriedkov vo forme
sodných (draselných) solí, nerozpustné vápenaté soli. Tieto vápenaté soli zamedzujú peneniu
a zhoršuje sa tak prací účinok pracích prostriedkov. Tvrdosť vody môžeme odstrániť:

pomocou Ca(OH)2 :  Ca(HCO3)2 +   Ca(OH)2 →   2  CaCO3 +   2 H2O

pomocou Na2CO3 :  CaSO4 +   Na2CO3 →    CaCO3 +   Na2SO4

povarením  :  môžeme odstrániť iba prechodnú tvrdosť vody

pomocou  PO4
-3 :  3  Ca+2 +   2 PO4

-3→   Ca3(PO4)2

pomocou iónomeničov

Postup práce:
1.-Vznik prechodnej tvrdosti vody v prírode, pôsobením vody obsahujúcej CO2 na vápenec

CaCO3, napodobníme nasledujúcou reakciou. Do skúmavky s čírym roztokom vápennej
vody zavádzame sklenenou trubičkou väčšie množstvo oxidu uhličitého. Ak roztok nie je
číry, vopred ho prefiltrujeme. V skúmavke sa po prebublávaní oxidu uhličitého vytvorí
najprv zákal uhličitanu vápenatého CaCO3, ktorý sa ďalším zavádzaním CO2 postupne
rozpustí, lebo sa vytvorí rozpustný Ca(HCO3)2 . Ten v prírode tvorí spôsobuje prechodnú
tvrdosť vody. Získaný číry roztok  Ca(HCO3)2 nalejeme do 2 skúmaviek:
a.- Prvú skúmavku s roztokom Ca(HCO3)2 zahrejeme opatrne k varu, čím znázorníme

odstraňovanie prechodnej tvrdosti vody varom. Svoje pozorovanie zapíšte chemickou
rovnicou.

b.- Do druhej skúmavky pridajte k roztoku Ca(HCO3)2 rovnaký objem čírej vápennej
vody. Touto reakciou znázornime odstraňovanie prechodnej tvrdosti vody vápnom.
Napíšte rovnicu reakcie.

2.-Stálu tvrdosť vody obyčajne spôsobuje vo vode rozpustený síran, alebo chlorid vápenatý.
Odstraňovanie stálej tvrdosti vody nám priblížia nasledujúce reakcie:
a.- k nasýtenému roztoku sadrovej vody CaSO4 pridajte roztok Na2CO3.

Reakcia znázorňuje odstránenie stálej tvrdosti vody sódou.
b.- k roztoku chloridu vápenatého CaCl2 v skúmavke pridajte roztok fosforečnanu

triamónneho (NH4)3PO4, alebo Na3PO4. Reakcia znázorňuje použitie fosforečnanov
k odstráneniu stálej tvrdosti vody.

Príprava medi cementáciou
Úloha:

Pripravte práškovú meď cementáciou.

Princíp:
Prášková meď sa pripravuje vytesňovaním „cementáciou“ z roztoku modrej skalice

železom podľa rovnice:

Fe +   CuSO4 →    Cu +   FeSO4

Reakcia prebieha na základe rozdielnosti štandartných elektródových potenciálov
železa a medi. Vo všeobecnosti platí, že kovový prvok s menšou hodnotou elektródového
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potenciálu vytesní z roztokov kov s väčšou hodnotou elektródového potenciálu a vystupuje
preto ako redukčné činidlo.
Mólová hmotnosť Cu je 63,54 g.mol-1, teplota tavenia je 1083°C, bod varu je 2360°C.
Kovová meď má charakteristickú červenú farbu, je dobrým vodičom tepla a elektrického
prúdu. Na suchom vzduchu je meď stála, na vlhkom vzduchu sa pokrýva zelenožltou vrstvou
a pri zahrievaní na vzduchu sa pokrýva červenou vrstvou Cu2O alebo čiernym CuO. Dobre sa
rozpúšťa v HNO3 a za tepla v koncentrovanej H2SO4.

Postup práce:
Do skúmavky si nalejeme 2 cm3 5%-ného roztoku CuSO4.5H2O. Roztok v skúmavke

zohrejeme a do teplého  roztoku následne pridáme železný klinec. Sledujeme priebeh reakcie.
Na povrchu klincov sa začne vylučovať meď, ktorú môžeme zoškrabať. Zoškrabovanie je
dôležité preto, lebo reakcia prebieha iba na mieste styku roztoku s povrchom klinca
(heterogénna reakcia) a zoškrabovanie uvoľňuje povrch pre ďalší priebeh reakcie.  Koniec
reakcie poznáme podľa toho, že pôvodne modro sfarbený roztok sa odfarbí. Skúšku na
prítomnosť meďnatých iónov robíme v druhej skúmavke, s malým množstvom odfarbeného
roztoku, do ktorého pridáme niekoľko kvapiek roztoku amoniaku. Ak zostane roztok
bezfarebný, je redukcia Cu2+ ukončená.

Vlastnosti uhlia
Úloha:

Vo vzorke čierneho uhlia stanovte obsah vlhkosti, prchavých horľavín a popola.

Princíp:
Uhlím nazývame niektoré rozkladné produkty organických látok, bohaté na uhlík.

Všetky druhy uhlia vznikli rozkladom dávnovekých rastlín bez prístupu vzduchu a pri veľkom
tlaku. Uhlie je zmesou vysokomolekulárnych zlúčenín uhlíka, vodíka a kyslíka, obsahuje však
väčšinou aj síru a dusík. Zloženie uhlia závisí od druhu zuhoľnatenej rastlinnej hmoty a na
dobe a geologických podmienkach uhoľnatenia. Uhlie sa skladá z horľavej zložky a popola.
Horľavinu tvoria jednak tuhé látky - uhlie, jednak plynné zložky (prchavé horľaviny), ktoré
pri zahrievaní uhlia unikajú. Popol je tvorený nehorľavými anorganickými zlúčeninami,
predovšetkým kremičitanmi, uhličitanmi a oxidmi kovov.

Zahrievaním čierneho uhlia bez prístupu vzduchu dochádza k jeho odplyňovaniu,
alebo karbonizácii. Splodiny, ktoré pri tom vznikajú, nie sú súčasťou pôvodnej uhoľnej
hmoty, ale sa tvoria až pri odplyňovaní. Karbonizácia prebieha vo veľkých plynárňach
a koksovniach.

Postup práce:
1.- Stanovenie vlhkosti

Na porcelánovú misku (hodinové sklíčko) navážime 5 g rozomletého uhlia. Vzorku vložíme
do sušiarne a sušíme pri teplote 105 – 110°C  1 hodinu. Vysušenú vzorku necháme
vychladnúť v exsikátore a zvážime.

2.- Stanovenie prchavých horľavín
Do odváženého porcelánového téglika navážime 1 g jemne rozomletého uhlia. Téglik
prikryjeme viečkom a žíhame v elektrickej peci pri teplote 850°C počas 7 minút.  Potom
téglik vyberieme z pece, necháme vychladnúť v exsikátore a zvážime.

3.- Stanovenie popola v uhlí
Do odváženej porcelánovej misky  navážime 1 g jemne rozomletého uhlia. Otvorenú misku
vložíme najprv na okraj elektrickej pece vyhriatej na teplotu 850°C . V okamihu, keď nastane
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unikanie plynu, zasunieme misku do pece a žíhame po dobu 60 minút. Po tomto čase
vyberieme misku z pece, necháme vychladnúť v exsikátore a nakoniec zvážime.

Vo všetkých troch prípadoch urobíme po 2 merania. Pri veľkých rozdieloch je nutné
urobiť ešte ďalšie meranie.

Spracovanie dosiahnutých výsledkov:
Obsah vody, prchavých horľavín a popola v uhlí vyjadrite v hmotnostných zlomkoch.

Pri výpočtoch treba brať do úvahy, že obsah prchavých horľavín a popola sa vzťahuje na
suché uhlie.

Vypočítané hodnoty zapíšte do výsledkovej tabuľky:
meranie 1. 2. priemer

vlhkosť   w(H2O)/%
prchavé horľaviny   w(pr.h.)/%
popol   w(pop.)/%
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Prílohy
Tab. 1 : Predpony používané v chemickom názvosloví

Základné číslovky Násobné číslovky

číslo názov číslo názov číslo názov

1 mono 1 l hendeka (undeka - lat.)

2 di 12 dodeka dvakrát bis

3 tri 13 trideka trikrát tris

4 tetra 14 tetradeka štyrikrát tetrakis

5 penta 20 ikosa päťkrát pentakis

6 hexa 21 henikosa šesťkrát hexakis

7 hepta 22 dokosa

8 okta 30 triakonta Zlomkové číslovky

9 nona
(ennea - gréc.)

40 tetrakonta 1/2 hemi
(semi - lat.)

10 deka 50 entakonta 2/3 sesqui (lat.)

Tab. 2 : Grécka abeceda

Písmeno Názov Ekvivalent Písmeno Názov Ekvivalent

  alfa a   ní n

  beta b   ksí x

  gama g alebo n   omikron o

  delta d   pí p

  epsilon e   ró r

  zeta z   sigma s

  eta e   tau t

  théta th   ypsilon y alebo u

  ióta i   fí f

  kapa k   chí ch

  lambda l   psí ps

  mí m   omega ó alebo o
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Tab. 3 : Štandardné predložky sústavy SI

Predložka Symbol Faktor
exa E 10 18 1000000000000000000
peta P 10 15 1000000000000000
tera T 10 12 1000000000000
giga G 10 9 1000000000
mega M 10 6 1000000
kilo k 10 3 1000
hekto h 10 2 100
deka da 10 1 10
deci d 10 –1 0.1
centi c 10 –2 0.01
mili m 10 –3 0.001
mikro  10 –6 0.000001
nano n 10 –9 0.000000001
piko p 10 –12 0.000000000001
femto f 10 –15 0.000000000000001
atto a 10 –18 0.000000000000000001

Tab. 4 : Niektoré dôležité fyzikálnochemické konštanty

Názov konštanty Označenie Hodnota konštanty Rozmer
Avogadrova konštanta – počet
atómov, molekúl v 1 móle N 6,022045 . 10 23 mól -1

Loschmidtovo číslo – počet
atómov, molekúl v 1 cm 3 n0 2,6873 . 10 19 cm -3

Normálna teplota T 273,15 K
Normálny tlak p 101325 Pa (N.m –2)
Objem 1 mólu dokonalého plynu V 0,02241383 m 3

Univerzálna plynová konštanta R 8,3144086 J.mól –1.K -1

Faradayova konštanta F 96484,55461 A.s.mól -1

Náboj elektrónu e - 1,6021892.10 -19 A.s
Náboj protónu e + 1,6021892.10 -19 A.s
Hmotnosť elektrónu me 9,109534.10 -31 kg
Hmotnosť protónu mp 1,6726485.10 -27 kg
Hmotnosť neutrónu mn 1.6749543.10 -27 kg
Hustota vody pri 20 °C  998 kg.m -3

Mólový objem ideálneho plynu V0 22.4136 l.mól -1
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Tab. 5 : Názvy prvkov

Značka latinsky slovensky anglicky francúzsky nemecky rusky
H hydrogenium vodík hydrogen hydrogène Wasserstoff водород
He helium hélium helium hélium Helium гелий
Li lithium lítium lithium lithium Lithium литий
Be beryllium berýlium beryllium glucinium Beryllium бериллий
B borum bór boron bore Bor бор
C carboneum uhlík carbon carbone Kohlenstoff углерод
N nitrogenium dusík nitrogen azote Stickstoff азот
O oxygenium kyslík oxygen oxygène Sauerstoff кислород
F fluorum fluór fluorine fluor Fluor фтор

Ne neon neón neon neon Neon неон
Na natrium sodík sodium sodium Natrium натрий
Mg magnesium horčík magnesium magnésium Magnesium магний
Al aluminium hliník aluminum aluminium Aluminium алюминий
Si silicium kremík silicon silicium Silizium кремний
P phosphorus fosfor phosphorus phosphore Phosphor фосфор
S sulphurium síra sulfur soufre Schwefel сера
Cl chlorum chlór chlorine chlore Chlor хлор
Ar argon argón argon argon Argon аргон
K kalium draslík potassium potassium Kalium калий
Ca calcium vápnik calcium calcium Calcium кальций
Sc scandium skandium scandium scandium Skandium скандий
Ti titanium titán titanium titane Titan титан
V vanadium vanád vanadium vanadium Vanadium ванадий
Cr chromium chróm chromium chrome Chrom хром
Mn manganum mangán manganese manganese Mangan марганец
Fe ferrum železo iron fer Eisen железо
Co cobaltum kobalt cobalt cobalt Kobalt кобальт
Ni niccolum nikel nickel nickel Nickel никель
Cu cuprum meď copper cuivre Kupfer медь
Zn zincum zinok zinc zinc Zink цинк
Ga gallium gálium gallium gallium Gallium галлий
Ge germanium germánium germanium germanium Germanium германий
As arsenicum arzén arsenic arsenic Arsen мышьяк
Se selenium selén selenium sélénium Selen селен
Br bromum bróm bromine brome Brom бром
Kr krypton kryptón krypton krypton Krypton криптон
Rb rubidium rubidium rubidium rubidium Rubidium рубидий
Sr strontium stroncium strontium strontium Strontium стронций
Y yttrium ytrium yttrium yttrium Yttrium иттрий
Zr zirconium zirkónium zirconium zirconium Zirkonium цирконий
Nb niobium niób niobium niobium Niob ниобий
Mo molybdaenum molybdén molybdenum molybdène Molybdän молибден
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Značka latinsky slovensky anglicky francúzsky nemecky rusky
Tc technetium technécium technetium technetium Technetium технеций
Ru ruthenium ruténium ruthenium ruthénium Ruthenium рутений
Rh rhodium ródium rhodium rhodium Rhodium родий
Pd palladium paládium palladium palladium Palladium палладий
Ag argentum striebro silver argent Silber серебро
Cd cadmium kadmium cadmium cadmium Kadmium кадмий
In indium indium indium indium Indium индий
Sn stannum cín tin étain Zinn олово
Sb stibium antimón antimony antimoine Antimon сурьма
Te tellurium telúr tellurium tellure Tellur теллур
I iodium jód iodine iode Jod иод

Xe xenon xenón xenon xénon Xenon ксенон
Cs caesium cézium cesium césium Cäsium цезий
Ba barium bárium barium baryum Barium барий
La lanthanum lantán lanthanum lanthane Lanthan лантан
Ce cerium cér cerium cérium Zer церий
Pr praseodymium prazeodým praseodymium praséodyme Praseodym празеодим
Nd neodymium neodým neodymium néodyme Neodym неодим
Pm promethium prométium promethium promethium Promethium прометий
Sm samarium samárium samarium samarium Samarium самарий
Eu europium európium europium europium Europium европий
Gd gadolinium gadolínium gadolinium gadolinium Gadolinium гадолиний
Tb terbium terbium terbium terbium Terbium тербий
Dy dysprosium dysprózium dysprosium dysprosium Dysprosium диспрозий
Ho holmium holmium holmium holmium Holmium гольмий
Er erbium erbium erbium erbium Erbium эрбий
Tm thulium túlium thulium thulium Thulium тулий
Yb ytterbium yterbium ytterbium ytterbium Ytterbium иттербий
Lu lutecium lutécium lutetium lutécium Lutetium лютеций
Hf hafnium hafnium hafnium celtium Hafnium гафний
Ta tantalum tantal tantalum tantale Tantal тантал
W wolframium volfrám tungsten tungstène Wolfram вольфрам
Re rhenium rénium rhenium rhénium Rhenium рений
Os osmium osmium osmium osmium Osmium осмий
Ir iridium irídium iridium iridium Iridium иридий
Pt platinum platina platinum platine Platin платина
Au aurum zlato gold or Gold золото
Hg hydrargyrum ortuť mercury mercure Quicksilber ртуть
Tl thallium tállium thallium thallium Thallium таллий
Pb plumbum olovo lead plomb Blei свинец
Bi bismuthum bizmut bismuth bismuth Wismut висмут
Po polonium polónium polonium polonium Polonium полоний
At astatium astát astatine astatine Astatin астатин
Rn radon radón radon radon Radon радон
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Značka latinsky slovensky anglicky francúzsky nemecky rusky
Fr francium francium francium francium Francium франций
Ra radium rádium radium radium Radium радий
Ac actinium aktínium actinium actinium Aktinium актиний
Th thorium tórium thorium thorium Thorium торий
Pa protactinium protaktínium protactinium protactinium Protaktinium протактиний
U uranium urán uranium uranium Uran уран
Np neptunium neptúnium neptunium neptunium Neptunium нептуний
Pu plutonium plutónium plutonium plutonium Plutonium плутоний
Am americium amerícium americium americium Americium америций
Cm curium curium curium curium Curium кюрий
Bk berkelium berkelium berkelium berkelium Berkelium беркелий
Cf californium kalifornium californium californium Kalifornium калифорний
Es einsteinium einsteinium einsteinium einsteinium Einsteinium эйнштейний
Fm fermium fermium fermium fermium Fermium фермий
Md mendelevium mendelevium mendelevium mendelevium Mendelevium менделевий
No nobelium nobelium nobelium nobélium Nobelium нобелий
Lr lawrencium lawrencium lawrencium lawrencium Lawrencium лоуренций

Tab. 6  : Chemické prvky

Prvok Protónové
číslo

Atómová hmotnosť (g.mol-1)
Oxidačné číslo

Názov Symbol presná približná
aktínium Ac 89 227,0278 227,0 III
amerícium Am 95 243,0614 243,0 III, IV, II, (V,VI)
antimón Sb 51 121,75 121,8 III, V,(-III)
argón Ar 18 39,948 39,9 0
arzén As 33 74,9216 74,9 V, III, (-III)
astát At 85 209,987 210,0 -I, V, I
bárium Ba 56 137,34 137,3 II
berkelium Bk 91 247,0703 247,0 III, IV
berýlium Be 4 9,01218 9,0 II
bizmut Bi 83 208,9804 209,0 III, V
bór B 5 10,81 10,8 III
bróm Br 35 79,904 79,9 -I, V, I, III (IV,VII)
cér Ce 58 140,12 140,1 III, IV
cézium Cs 55 132,9054 132,9 I
cín Sn 50 118,69 118,7 IV, II
curium Cm 96 247,0704 247,0 III, (IV)
draslík K 19 39,098 39,1 I
dusík N 7 14,0067 14,0I V, III, -III, (II, IV)
dysprózium Dy 66 162,5 162,5 III, (IV)
einsteinium Es 99 254,0881 254,1 III
erbium Er 68 167,26 167,3 III, II
európium Eu 63 151,96 152,0 III
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Prvok Protónové
číslo

Atómová hmotnosť (g.mol-1) Oxidačné čísloNázov Symbol presná približná
fluor F 9 18,99840 19,0 -I
fosfor P 15 30,97376 31,0 V, III, -III
francium Fr 87 223,0198 223,0 I
gadolínium Gd 64 157,25 157,3 III
gálium Ga 31 69,72 69,7 III, (I)
germánium Ge 32 72,59 72,6 IV, (II, -IV)
hafnium Hf 72 178,49 178,5 IV, (III)
hélium He 2 4,00260 4,0 0
hliník Al 13 26,98154 27,0 III
holmium Ho 67 164,9304 164,9 III
horčík Mg 12 24,305 24,3 II
chlór Cl 17 35,453 35,5 -I, V, VII, I, III, (V)
chróm Cr 24 51,996 52,0 III, VI, II, ( V, V)
indium In 49 114,82 114,8 III, (I)
irídium Ir 77 192,22 192,2 III,IV, (VI, II, V)
jód I 53 126,9045 126,9 -I, V, VII, I, III
kadmium Cd 48 112,40 112,4 II
kalifornium Cf 98 251,0796 251,1 III
kobalt Co 27 58,9332 58,9 II, III, (IV)
kremík Si 14 28,086 28,1 IV, (-IV,II)
kryptón Kr 36 83,80 83,8 II
kyslík O 8 15,9994 16,0 -II, (II)
lantán La 57 138,9055 138,9 III
lawrencium Lr 103 256,0986 256,1 III
lítium Li 3 6,941 6,9 I
lutécium Lu 71 174,97 175,0 III
mangán Mn 25 54,9380 54,9 II, VI, IV, III, VI, (V)
meď Cu 29 63,546 63,5 II, I, (III)
mendelevium Md 101 257,0956 257,1 III
molybdén Mo 42 95,94 95,9 VI, IV, III, V, II
neodým Nd 60 144,24 144,2 III, IV, II
neón Ne 10 20,179 20,2 0
neptúnium Np 93 237,0482 237,0 V, IV, VI
nikel Ni 28 58,70 58,7 II, (III, IV)
niób Nb 41 92,9064 92,9 V, IV, (III, II)
nobelium No 102 255,0933 255,1 III
olovo Pb 82 207,2 207,2 II, IV
ortuť Hg 80 200,59 200,6 II
osmium Os 76 190,2 190,2 IV, VI, VIII, III, II, (V)
paládium Pd 46 106,4 106,4 II, IV
platina Pt 78 195,09 195,1 IV, II, (VI)
plutónium Pu 94 244,0642 244,1 IV, III, VI, (V, II)
polónium Po 84 209,9829 210,0 IV, II, (VI, -II)
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Prvok Protónové
číslo

Atómová hmotnosť (g.mol-1) Oxidačné čísloNázov Symbol presná približná
prazeodým Pr 59 140,9077 140,9 III, IV
prométium Pm 61 144,9128 144,9 III
protaktínium Pa 91 231,0359 231,0 V, IV, (III)
rádium Ra 88 226,0254 226,0 II
radón Rn 86 222,0176 222,0 (IV)
rénium Re 75 186,21 186,2 VII, VI, V, IV, III
ródium Rh 45 102,9055 102,9 III, IV, (VI, II)
rubidium Rb 37 85,4678 85,5 I
ruténium Ru 44 101,07 101,1 IV, VI, VIII, III, VII,(V)
samárium Sm 62 150,4 150,4 III, II
selén Se 34 78,96 79,0 IV, -II, VI, II
síra S 16 32,064 32,1 VI, -II, IV, II
skandium Sc 21 44,9559 45,0 III
sodík Na 11 22,98977 23,0 I
striebro Ag 47 107,868 107,9 I, (II, III)
stroncium Sr 38 87,62 87,6 II
tállium Tl 81 204,37 204,4 I, III
tantal Ta 73 180,9479 180,9 V, IV, (III)
technécium Tc 43 98,9064 98,9 IV, VII, VI, (V, III)
telúr Te 52 127,60 127,6 IV, -II, VI, II
terbium Tb 65 158,9254 158,9 II, IV
titán Ti 22 47,90 47,9 IV, III, (II)
tórium Th 90 232,0381 232,0 IV, (III)
túlium Tm 69 168,9342 168,9 III, (II)
uhlík C 6 12,011 12,0 IV, -IV, (II)
urán U 92 238,029 238,0 VI, V, IV, III
vanád V 23 50,9414 50,9 IV, V, III, II
vápnik Ca 20 40,08 40,1 II
vodík H 1 1,0079 1,0 I, -I
volfrám W 74 183,85 183,9 VI, IV, V, (III, II)
xenón Xe 54 131,30 131,3 IV, VI, VIII, II
yterbium Yb 70 173,04 173,0 III, II
ytrium Y 39 88,9059 88,9 III
zinok Zn 30 65,38 65,4 II
zirkónium Zr 40 91,22 91,2 IV, (III, II)
zlato Au 79 196,9665 197,0 III, I
železo Fe 26 55,847 55,8 II, III, VI, IV
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Tab. 7 : Hustota vody pri rôznych teplotách
t (oC) hustota (g.cm-3) t (oC) hustota (g.cm-3)
10,0 0,999 700 22,5 0,997 655
10,5 654 23,0 538
11,0 605 23,5 418
11,5 553 24,0 296
12,0 498 24,5 171
12,5 439 25,0 440
13,0 377 25,5 0,996 914
13,5 312 26,0 783
14,0 244 26,5 649
14,5 173 27,0 512
15,0 990 27,5 373
15,5 230 28,0 232
16,0 0;998 943 28,5 890
16,5 860 29,0 0,995 944
17,0 774 29,5 796
17,5 686 30,0 646
18,0 595 30,5 494
18,5 501 31,0 340
19,0 405 31,5 184
19,5 305 32,0 250
20,0 203 32,5 0,994 865
20,5 990 33,0 702
21,0 0,997 992 33,5 537
21,5 882 34,0 371
22,0 770 34,5 202

Tab. 8 : Hustota a koncentrácia vodného roztoku H2SO4 (pri 20 oC)
H2SO4 hustota koncentrácia** H2SO4 hustota koncentrácia**

(%)* (g.cm-3) (mol.dm-3) (%) (g.cm-3) (mol.dm-3)
1 1,0051 0,1025 17 l,1168 1,936
2 1,0118 0,2064 18 1,1243 2,064
3 1,0184 0,3115 19 1,1318 2,192
4 1,0250 0,418 1 20 1,1394 2,324
5 1,0317 0,526 21 1,1471 2,46
6 1,0385 0,6354 22 1,1548 2,591
7 1,0453 0,7461 23 1,1626 2,73
8 1,0522 0,8584 24 1,1704 2,864
9 1,0591 0,9719 25 1,1783 3,00
10 1,0661 1,087 26 1,1862 3,145
11 1,0731 1,203 27 1,1942 3,29
12 1,0802 1,321 28 1,2023 3,432
13 1,0874 1,442 29 1,2104 3,58
14 1,0947 1,563 30 1,2185 3,728
l5 1,1020 1,685 31 1,2267 3,88
16 1,1094 1,81 32 1,2349 4,03
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H2SO4 hustota koncentrácia** H2SO4 hustota koncentrácia
(%)* (g.cm-3) (mol.dm-3) (%) (g.cm-3) (mol.dm-3)
33 1,2432 4,18 67 1,5760 10,77
34 1,2515 4,339 68 1,5874 11,00
35 1,2599 4,5 69 1,5989 11,25
36 1,2684 4,656 70 1,6105 11,49
37 1,2769 4,82 71 1,6221 11,74
38 1,2855 4,981 72 1,6338 11,99
39 1,2941 5,15 73 1,6456 12,25
40 1,3028 5,313 74 1,6574 12,50
41 1,3116 5,48 75 1,6692 12,76
42 1,3205 5,654 76 1,6810 13,03
43 1,3294 5,83 77 1,6927 13,29
44 1,3384 6,005 78 1,7043 13,55
45 1,3476 6,18 79 1,7158 13,82
46 1,3569 6,365 80 1,7272 14,09
47 1,3663 6,550 81 1,7383 14,36
48 1,3758 6,734 82 1,7491 14,62
49 1,3854 6,920 83 1,7594 14,89
50 1,3951 7,113 84 1,7693 15,15
51 1,4049 7,31 85 1,7786 15,41
52 1,4148 7,502 86 1,7872 15,67
53 1,4248 7,700 87 1,7951 15,92
54 1,4350 7,901 88 1,8022 16,17
55 1,4453 8,10 89 1,8087 16,41
56 1,4557 8,312 90 1,8144 16,65
57 1,4662 8,520 91 1,8195 16,88
58 1,4768 8.734 92 1,824 l7,11
59 1,4875 8,950 93 1,8279 17,33
60 1,4983 9,167 94 1,8312 17,55
61 1,5091 9,390 95 1,8337 17,76
62 1,5200 9,609 96 1,8355 17,97
63 1,5310 9,830 97 1,8364 18,16
64 1,5421 10,06 98 1,8361 18,34
65 1,5522 10,29 99 1,8342 18,51
66 1,5646 10,53 100 1,8305 18,67

* hmotnostné percento
** koncentrácia látkového množstva

Tab. 9 : Hustota a koncentrácia vodného roztoku HNO3 (pri 20 oC)
HNO3 hustota koncentrácia** HNO3 hustota koncentrácia
(%)* (g.cm-3) (mol.dm-3) (%) (g.cm-3) (mol.dm-3)

1 1,0036 0,16 6 1,0312 0,98
2 1,0091 0,32 7 1,0369 1,15
3 1,0146 0,48 8 1,0427 1,32
4 1,0201 0,65 9 1,0485 1,5
5 1,0256 0,81 10 1,0543 1,67
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HNO3 hustota koncentrácia** HNO3 hustota koncentrácia
(%)* (g.cm-3) (mol.dm-3) (%) (g.cm-3) (mol.dm-3)
11 1,0602 1,85 56 1,3449 11,95
12 1,0661 2,03 57 1,3505 12,22
13 1,0721 2,21 58 1,356 12,48
14 1,0781 2,40 59 1,3614 12,75
15 1,0842 2,58 60 1,3667 13,01
16 1,0903 2,77 61 1,3719 13,28
17 1,0964 2,96 62 1,3769 13,55
18 1,1026 3,15 63 1,3818 13,81
19 1,1088 3,34 64 1,3866 14,08
20 1,115 3,S4 65 1,3913 14,35
21 1,1213 3,74 66 1,3959 14,62
22 1,1276 3,94 67 1,4004 14,89
23 1,134 4,14 68 1,4048 15,16
24 1,1404 4,34 69 1,4091 15,43
25 1,1469 4,55 70 1,4134 15,70
26 1,1534 4,76 71 1,4176 75,97
27 1,160 4,97 72 1,4218 16,25
28 1,1666 5,18 73 t,4258 16,52
29 1,1733 5,40 74 1,4298 16,79
30 1,180 5,62 75 1,4337 17,09
31 1,1867 5,84 76 1,4375 17,34
32 1,1934 6,06 77 1,4413 17,61
33 1,2002 6,29 78 1,445 17,89
34 1,2071 6,51 79 1,4486 18,16
35 1,214 6,74 80 1,4521 18,43
36 1,2205 6,97 81 1,4555 18,71
37 1,227 7,2 82 1,4589 18,98
38 1,2335 7,44 83 1,4622 19,26
39 1,2399 7,67 84 1,4655 19,54
40 1,2463 7,91 85 1,4686 19,81
41 1,2527 8,15 86 1,4716 20,08
42 1,2591 8,39 87 1,4745 20,36
43 1,2655 8,64 88 1,4773 20,63
44 1,2719 8,88 89 1,48 20,90
45 1,2783 9,13 90 1,4826 21,17
46 1,2847 9,38 91 1,485 21,44
47 1,2911 9,63 92 1,4873 21,71
48 1,2975 9,88 93 1,4892 21,98
49 1,304 10,14 94 1,4912 22,24
50 1,310 10,39 95 1,4932 22,51
51 1,316 10,65 96 1,4952 22,78
52 1,3219 10,91 97 1,4974 23,05
53 1,3278 11,17 98 1,5008 23,34
54 1,3336 11,43 99 1,5056 23,65
55 1,3393 11,69 100 1,5129 24,01

* hmotnostné percento ** koncentrácia látkového množstva
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Tab. 10: Hustota a koncentrácia vodných roztokov NaOH (pri 20 oC)
NaOH hustota koncentrácia** NaOH hustota koncentrácia
(%)* (g.cm-3) (mol.dm-3) (%) (g.cm-3) (mol.dm-3)

l 1,0095 0,25 26 1,2848 8,35
2 1,0207 0,51 27 1,2956 8,74
3 1,0318 0,77 28 1,3064 9,14
4 1,0428 1,04 29 1,3172 9,55
5 1,0538 1,32 30 1,3279 9,96
6 1,0648 1,6 31 1,3385 10,37
7 1,0758 1,88 32 1,349 10,79
8 1,0869 2,17 33 1,3593 11,21
9 1,0979 2,47 34 1,3696 11,64
10 1,1089 2,77 35 1,3798 12,07
11 1,1199 3,08 36 1,39 l2,5l
12 1,1309 3,39 37 1,4001 12,95
l3 1,142 3,71 38 1,4101 13,39
14 1,153 4,04 39 1,4201 13,84
15 1,1641 4,36 40 1,43 14,76
16 1,1751 4,7 41 1,4397 15,22
17 1,1862 5,04 42 1,4494 15,68
18 1,1972 5,39 43 1,459 15,68
l9 1,2082 5,74 44 1,4685 16,15
20 1,2191 6,09 45 1,4779 16,62
21 1,2301 6,46 46 1,4873 17,1
22 1,2411 6,83 47 1,4969 17,59
23 1,2252 7,2 48 1,5065 18,08
24 1,2629 7,58 49 1,5159 18,57
25 1,2739 7,96 50 1,5253 19,06

*hmotnostné percento
**koncentrácia látkového množstva

Tab. 11 : Hustota a koncentrácia vodného roztoku NaCl (pri 20 oC)
NaCl hustota koncentrácia** NaCI hustota koncentrácia
(% )* (g.cm-3) (mol.dm-3) (% ) (g.cm-3) (mol.dm-3)

1 1,0053 0,172 11 1,0782 2,029
2 1,0125 0,3465 l2 1,0857 2,23
3 1,0196 0,5234 13 1,0933 2,432
4 1,0268 0,7027 14 1,1008 2,637
5 I,0340 0,8846 15 1,1085 2,845
6 1,0413 1,069 16 1,1162 3,056
7 1,0486 I,256 17 1,1241 3,322
8 1,0559 1,445 18 1,1319 3,485
9 1,0633 1,637 19 1,1398 3,705
10 1,0707 1,833 20 1,1478 3,929

*hmotnostné percento
**koncentrácia látkového množstva
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Tab. 12: Hustota a koncentrácia vodného roztoku HCl (pri 20 oC)

HCl hustota koncentrácia** HCl hustota koncentrácia
(%)* (g.cm-3) (mol.dm-3) (%) (g.cm-3) (mol.dm-3)

1 1,0032 0,28 19 1,0929 5,59
2 l,0082 0,55 20 1,098 6,02
3 1,0131 0,83 21 1,1031 6,35
4 1,0181 1,12 22 1,1083 6,69
5 1,0230 1,40 23 1,1135 7,02
6 1,0279 1,69 24 1,1187 7,36
7 1,0327 1,98 25 1,1238 7,70
8 1,0376 2,28 26 1,1290 8,05
9 1,0425 2,57 27 1,1341 8,40
10 1,0474 2,87 28 1,1392 8,75
11 1,0524 3,17 29 1,1443 9,10
12 1,0574 3,48 30 1,1493 9.46
13 1,0624 3,79 3l 1,1543 9,81
14 1,0675 4,10 32 1,1593 10,17
15 1,0726 4,41 33 1,1642 10,54
16 1,0776 4,73 34 1,1691 10,90
17 1,0827 5,05 35 1,174 11,27
18 1,0878 5,37 36 1,1789 11,64

*hmotnostné percento **koncentrácia látkového množstva

Tab. 13 :  Rozpustnosť niektorých anorganických látok vo vode
(v gramoch zlúčeniny na 100 gramov vody) *teplota topenia kryštalohydrátu je nižšia ako daná teplota

Zlúčenina 0 oC 20 oC 60 oC 100 oC
AgNO3 126,67 210,01 446,45 719,25
Ag2SO4 0,58 0,79 1,16 1,40
AlC13.6H2O 127,02 130,68 139,63 150,42
AgNO3 126,67 210,01 446,45 719,25
Ag2SO4 0,58 0,79 1,16 1,40
AlC13.6H2O 127,02 130,68 139,63 150,42
B2O3 1,1 2,2 6,2 15,7
BaCl2.2H2O 38,62 44,68 59,01 76,81
Ba(NO3) 2 4,92 8,88 20,48 34,13
Br2 4,17 3,58 3,52 -
CaCl2.2H2O 97,6 130,1 326,29 437,41
CaCl2.6H2O 283,6 563,9 - -
Ca(HCO3) 2 16,2 16,6 17,5 18,4
Ca(OH) 2 0,17 0,16 0,11 0,07
CaSO4.1/2H2O - 0,32 0,16 0,07
CaSO4.2H2O 0,22 0,26 0,26 -
Ce2(SO4)3 17,35 9,L6 3,78 -
CoCl2.2H2O - - 162,19 192,17
CoCl2.6H2O 126,46 171,03 672,5 *
Co(NO3) 2.6H2O 261,5 366,4 - -
CrO3 164,59 167,49 183,98 211,92
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Zlúčenina 0 oC 20 oC 60 oC 100 oC
CsCI 163,38 186,31 229,85 269,20
CsI 44,69 75,96 154,69 224,75
CsNO3 9,24 22,86 84,2 195,45
CuCl2.2H2O 107,27 117,58 149,39 201,67
CuSO4.5H2O 23,95 35,48 81,82 205,3
FeCl3 74,4 91,8 - 554,04
FeSO4.7H2O 32,96 61,48 180,52 (56) -
H3BO3 2,69 5,02 14,79 37,61
KBr 53,89 65,11 86,03 103,20
KBrO3 3,07 6,83 22,3 49,54
K2CO3 105,5 110,5 126,8 155,7
KCl 28,14 34,19 45,88 56,19
KClO3 3,38 7,25 23,63 55,97
KCIO4 0,71 1,71 7,23 22,95
K2CrO4 59,03 63,76 72,26 79,62
K2Cr2O7 4,5 12,22 46,46 95,59
KHCO3 22,89 33,19 60,02 -
KHSO4 37,22 47,71 76,59 l?0,24
KI 127,31 144,07 176,4 206,63
KIO3 4,66 8,08 18,37 32,12
KMnO4 2,82 6,34 22,19 -
KNO2 280,74 305,08 353,75 40?,59
KNO3 13,63 31,87 108,98 242,39
KOH 97 112 140 (50) 178
KSCN 176 223,29 373,01 689,12
K2SO3 90,45 95,21 107,65 123,74
K2SO4 - 11,05 18,36 23 97
LiCl 67 78,5 103 128,87
MgCl2.6H2O 282,43 304,35 430,72 895,56
Mg(NO3) 2.6H2O 197,1 240,3 482,9 931,4 (80)
MgSO4.7H2O 59,42 105,53 249,1 491
NH4Cl 29,41 37,14 55,3 77,05
NH4HCO3 11,91 21,45 60,35 -
(NH4) 2SO3 70,21 75,16 87,21 10213
Na2CO3.H2O 8,2 26,1 58,89 56,53
Na2CO3.l0H2O 21,06 93,67 * *
NaCl 35,63 35,86 37,08 39,02
NaNO2 72,05 81,99 111,85 161,61
NaNO3 73,08 87,22 123,82 17591
NaOH 42 109 174 347
Na2SO4 - 49,14 (35) 45,2 42,21
Na2SO4.10H2O 10,78 57,14 * *
NaHCO3 6,80 9,60 16,18 23,80
PbCl2 0,65 0,99 1,95 3,30
Pb(NO3) 2 39,84 55,73 91,42 126,94
ZnSO4.7H2O 107,51 165,63 341,8 (50) *
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Tab. 14 :   Teploty topenia niektorých látok

Zlúčenina t. t. (oC)
acetamid 82
acetanilid 114
azobenzén 69
benzil 95
difenyl 70
difenylamín 54
dipyridyl 69
fenol 41
fenacetín 138
glukóza 146
kyselina benzoová 122
kysetina dichlóroctová 128,94
kyselina jantárová 119,09
kyselina palmitová 63
kyselina salicylová 155
močovina 133
mravčan amónny 117,3
mravčan draselný 167,5
naftalén 80 (subl.)
p-nitrotoluén 54
octan amónny 114
Al(NH4)(SO4) 2.12H2O 95
AlK(SO4) 2.12H2O 91,7
CaCl2.6H2O 30
CoCl2.6H2O 86
H3BO3 169
H3PO4 42,35
I2 113,6 (subl.)
KF.2H2O 41
MgCl2 716
MgCl2.6H2O 117,2
Mg(ClO3) 2.6H2O 35
NH4Cl 520 (subl.)
NH4HSO4 146,9
NH4NO3 169
NiCl2.6H2O 80
Ni(NO3) 2.6H2O 56,7
PCl5 167,8
S 119
SbCl3 73,5
Sn 232
SnCl2.2H2O 37,7
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