
Laboratoř anorganické chemie I 
program 2012/2013  

 
Pracovní doba:  800 – 1800 h 
Literatura:  Sýkorová, Mastný: Návody pro laboratoře z anorganické chemie (skriptum). 

Klikorka, Hájek, Votinský: Obecná a anorganická chemie. 
 

1. laboratorní cvičení 
Předání stolů, úvodní informace, vstupní test (Návody pro laboratoře z ACH – úvodní část, 
výpočty – neutralizace, krystalizace) 
 
Základní laboratorní úkony (připraví jednotliví posluchači jako ukázku s výkladem, vyučující 
případně doplní a upřesní)  

1. vážení 
2. filtrace volná 
3. filtrace podtlaková 
4. promývání sraženiny 
5. stanovení hustoty kapalin 
6. odpařování a odvařování 
7. sušení tuhé látky 
8. použití kahanu 
9. práce se zkumavkou 

10. práce s pipetou (kapačkou)  
a kapkovací destičkou 

11. odevzdání preparátu 
12. práce s promývačkou plynů 
13. filtrace agresivních roztoků 
14. nalévání žíravin 
15. stanovení a úprava pH 
16. srážení 

o Krystalizace a acidobazická rovnováha 
1.2.2 Rušená krystalizace K2Cr2O7 (matečný roztok uschovejte pro práci 2.3.4)  
1.4.1 Příprava dekahydrátu síranu sodného (protokol)  

o Redoxní reakce v roztocích 
1.5.1 Reakce běžných laboratorních oxidovadel 
2.1.4 Reakce peroxidu vodíku 
2.6.5 Redukční účinky kyseliny šťavelové 
4.5.2 Příprava mědi cementací (uchovat za sucha pro práci 4.5.3) 

2. laboratorní cvičení 
o Preparace, redox reakce v roztocích 

2.2.4 Příprava jodičnanu draselného (protokol)  

o Chemie aniontů prvků 17. a 16. skupiny 
2.2.1 Volné halogeny 
2.2.2 Reakce halogenidů 
2.2.3 Reakce pseudohalogenidu SCN– 
2.3.7 Reakce S2O32– (a, b, c)  
2.3.8 Kvalitativní reakce SO42– , SO32– , S2– , S2O32–   

o Práce s plyny, redoxní reakce v roztocích 
2.3.4 Příprava SO2 a jeho redukční účinky (zpracování matečného roztoku z 1.2.2)  

 



3. laboratorní cvičení 
o Redoxní reakce v taveninách 

2.4.6 Příprava dusitanu sodného 
4.2.9 Příprava chromanu draselného – zpracování Cr2O3 z 2.3.4 – krystalizace 1. podílu a 

srážení 2. podílu pevným BaCl2)  
3.3.6 Příprava minia 
3.3.8 Reakce minia 

o Práce s plyny, disproporcionace 
2.5.1 Příprava fosfanu (demonstrace)  

o Chemie aniontů prvků 15. a 14. skupiny 
2.4.7 Vytěsnění amoniaku z amonných solí 
2.4.8 Reakce NO3–  a NO2–  – a) b) – 3, 6, 7, 8, 9) 
2.4.9 Proužková reakce 
2.5.2 Reakce H2PO2–  
2.5.5 Reakce fosforečnanů (a, b, d, e), d, e – pouze PO43– 

2.6.2 Reakce oxidu uhličitého a uhličitanů (b, c, d) 

4. laboratorní cvičení 
o Kationty v roztocích, precipitace, kvalitativní analýza 

3.1.1 Zbarvení plamene 
3.1.2 Nerozpustné soli alkalických kovů 
3.1.8 Reakce iontů alkalických zemin 
2.3.10 Příprava sirovodíkové vody, (NH4)2S a (NH4)2Sx 
4.7.2 Rozdělení kationtů do analytických tříd (I. – III.) 

o Doplnit reakcemi vybraných kationtů 
3.2.4 Reakce Al3+ (a, e) 
3.3.7 Reakce Pb2+ (a, b, c, e, f) 
4.4.5 Reakce Fe3+ (reakce s SCN–, OH–, K3 [Fe(CN)6], K4[Fe(CN)6], F–) 
4.4.6 Reakce Fe2+ (reakce s SCN–, OH–, K3[Fe(CN)6], K4[Fe(CN)6], F–) 
4.3.3 Reakce Mn2+ (b, c)  
4.5.11 Reakce Cu2+ (e)  
4.4.11 Ni2+ (a)  
2.8.1 Příprava methylesteru kyseliny borité (demonstrace)  
4.7.3 Určení kationtů I. – III. třídy v neznámých vzorcích (protokol)  
2.9.2 Určení aniontů v neznámých vzorcích (protokol)  

5. laboratorní cvičení 
o Acidobazické rovnováhy, hydrolýza 

3.2.2 Získání oxidu hlinitého z bauxitu (protokol)  

o Koordinační sloučeniny 
4.4.10 Příprava bezvodého chloridu nikelnatého 

o Pevné látky, heterogenní rovnováha s plynnou fází 
2.6.6 Tepelná stálost uhličitanů (dvojice)  
4.5.3 Příprava oxidu měďnatého (připojovat křemennou trubici až po ustálení tlaku O2 

(vyvíjeného z aparatury); rovněž nesmí docházet k žádným tlakovým rázům! 
 

Konec cca v 1600 h, následně příprava stolů k předávání, úklid laboratoře, předání stolů. 
Závěrečný test – po skončení laboratoří (termín upřesní vyučující). 


