Vysv tlivky:
D – demonstra ní pokus

3x kádinky (200 cm3), sklen ná ty inka, Büchnerova nálevka, odsávací
kuželová ba ka, odpa ovací miska, keramická sí ka, plynový kahan, laboratorní stojan,
držáky, filtra ní papír, teplom r
sm s síranu barnatého, uhli itanu vápenatého a chloridu draselného
v neznámém pom ru, destilovaná voda, 10% vodný roztok kyseliny chlorovodíkové, 15%
vodný roztok hydrogenuhli itanu sodného

!

1. 20 g vzorku sm si síranu barnatého, uhli itanu vápenatého a chloridu draselného smíchané
v neznámých pom rech nasypeme do kádinky (200 cm3) a k této sm si p idáme 100 cm3 destilované
vody.
2. Sm s zah íváme za sou asného míchání po dobu 5 min p i teplot 50°C.
3. Síran barnatý a uhli itan vápenatý, které jsou ve vod nerozpustné, odfiltrujeme ze sm si
na Büchnerov nálevce. irý filtrát nalijeme do porcelánové odpa ovací misky a zah íváme na keramické
sí ce na žíhacím kruhu, upevn ném na laboratorním stojanu, k varu tak dlouho, až se veškerá voda
z roztoku odpa í. Získáme chlorid draselný.
4. Nerozpušt ný podíl síranu barnatého a uhli itanu vápenatého z bodu 2, p eneseme do kádinky
(200 cm3) a p idáme 100cm3 10% kyseliny chlorovodíkové.
5. Sm s zah íváme dokud se uvol uje oxid uhli itý. Po ukon ení vývoje plynu udržujeme za mírn
zvýšené teploty asi 5 minut. Vzniklý roztok p efiltrujeme na Büchnerov nálevce. Na filtra ním papí e tak
získáme odd lený síran barnatý.
6. Filtrát z výše uvedené filtrace p elijeme do kádinky ( 200 cm3) a p idáme k n mu nadbytek
15% roztoku uhli itanu sodného, tak aby se vysrážel veškerý uhli itan vápenatý.
7. Vylou enou sraženinu uhli itanu vápenatého op t p efiltrujeme
za n kolikanásobného promytí destilovanou vodou a sraženinu dáme sušit.
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1. Büchnerova nálevka
2. odsávací ba ka
3. vodní výv va

Všechny získané látky po vysušení zvažte a výsledky zapište do protokolu.

nálevce

