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LABORATORNÍ PRÁCE Z CHEMIE Č.
TÉMA

Kovy - měď

ÚKOL

Úkol: Připravte oxid měďnatý

TŘÍDA
JMÉNO A
PŘIJMENÍ
DATUM
VYPRACOVÁNÍ

Princip práce:
Měď (chemická značka Cu, latinsky Cuprum) je ušlechtilý kov načervenalé barvy. Leží v 11
skupině a 4 periodě periodické soustavy prvků. Protonové číslo 29. V přírodě se vyskytuje
nejčastěji ve sloučeninách, ryzí je vzácná. Je velmi dobře tepelně a elektricky vodivá, dobře se
mechanicky zpracovává a je odolná proti atmosférické korozi (měděnka). Je základní součástí
řady velmi důležitých slitin a má široké použití v průmyslu.

Úkol: Připravte oxid měďnatý
Pomůcky: váhy, kádinka, odměrný válec, kahan, sirky, síťka, tyčinka, filtrační aparatura,
hodinové sklo, lžička, pipeta, trojnožka
Chemikálie: modrá skalice, hydroxid sodný, voda
Postup práce:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Navažte 2 g modré skalice a rozpusťte je v 50 ml vody.
Připravte si 10 % roztok hydroxidu sodného.
Napipetujte 10 ml roztoku hydroxidu sodného ke směsi modré skalice a vody.
Vzniklou směs zahřívejte na trojnožce až ke zčernání.
Následně roztok přefiltrujte.
Vzniklý oxid měďnatý na filtračním papíře nechte volně uschnout.
Zvažte vytvořený oxid měďnatý.

Závěr:
Co jste pozorovali po přidání hydroxidu sodného k roztoku modré skalice?

Vyčíslete chemickou rovnici, která proběhla během pokusu, a podtrhněte, který z produktů je
sraženina.
CuSO4 . 5H20 + NaOH => Cu(OH)2 + Na2SO4 + H20

Jak se při zahřívání mění hydroxid měďnatý? Zapište chemickou reakcí:
Cu(OH)2 =>

Spočítejte, kolik gramů oxidu měďnatého získáte ze 2 g modré skalice. Pak porovnejte se
svým výsledkem.

Jaká oxidační čísla jsou nejtypičtější pro měď?

Jaké jsou nejdůležitější slitiny, které měď vytváří?

Jak se barevně odlišují oxid měďný a oxid měďnatý?

Je měď biogenním prvkem? Vysvětlete.

