PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
CHEMICKÝ KEMP
ATRAKTIVNÍ CHEMICKÉ EXPERIMENTY
Vladimír SIROTEK, Jitka ŠTROFOVÁ
1 Úvod
Experimentální činnost v laboratoři je nedílnou součástí chemie. Bohužel k vlastní
experimentální práci se žáci základních a středních škol dostávají velmi sporadicky. Proto
jsme stejně jako v předcházejících ročnících chemického kempu pro úspěšné řešitele
chemické olympiády připravili řadu praktických úloh v chemické laboratoři. V programu
kempu byly mimo jiné zařazeny také atraktivní pokusy, které jsou doprovázeny výraznými
barevnými změnami nebo zvukovými a světelnými efekty.
Pod vedením lektorů z katedry chemie FPE ZČU si účastníci chemického kempu
prakticky vyzkoušeli tyto pokusy
 Aluminotermie
 Faraónův had - modifikace
 Hořící bankovka
 Hořící pěna
 Hořlavý gel
 Chemické hodiny
 Chromatografie
 Indikátor vlhkosti
 Kouzlení s barvami
 Model hasicího přístroje
 Ohnivá koule
 Platinová spirála s methanolem
 Plnění balonku CO2
 Stříbření
 Tajné písmo a tříbarevný inkoust
 Vznik a vlastnosti acetylenu
 Zubní pasta pro slony
Účastníci obdrželi materiály s kompletními pracovními návody ke všem uvedeným
pokusům. V následujícím textu jsou velmi stručně popsány jen některé vybrané experimenty.
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2 Práce s plyny
V další části jsou uvedeny experimenty, při kterých se uvolňuje nějaká plynná látka.
2.1 Plnění balonku CO2
K tomuto pokusu potřebujeme ocet, jedlou sodu (NaHCO3) zkumavku a nafukovací
balonek. Do nafukovacího balonku nasypeme malou laboratorní lžičku jedlé sody
a navlékneme jej na zkumavku s 5 ml octa (~ 8% CH3COOH). Balonek se okamžitě plní
vznikajícím CO2.
CH3COOH + NaHCO3
CH3COONa + H2O + CO2
2.2 Zubní pasta pro slony
Do Erlenmeyerovy baňky (150 ml) nalijeme 10 ml 30% H2O2, přidáme 5 ml saponátu,
promícháme a baňku postavíme do skleněné vany. K tomuto roztoku přilijeme 10 ml
nasyceného roztoku KI. Velmi rychle a prudce se začne tvořit bohatá pěna – „zubní pasta pro
slony“. KI mnohonásobně urychlí rozklad peroxidu vodíku, vznikající kyslík napění saponát a
pěna „tuhne“ uvolněným teplem
2 H2O2
2 H2O + O2,
2.3 Ohnivá koule
Tento pokus je založen na hořlavosti propanu a butanu. Samotný butan či ve směsi
s propanem lze koupit jako plyn do zapalovačů. V ní jsou uhlovodíky pod vysokým tlakem,
proto jsou kapalné. V okamžiku, kdy malou část z náplně přepustíme do zkumavky, začne
kapalina vřít, i když je její teplota pod bodem mrazu. Důvodem je snížení tlaku, za něhož jsou
oba uhlovodíky plynné. Přelijeme-li kapalinu ze zkumavky do velké kádinky, po chvíli se
kapalina zcela vypaří. Protože je propan i butan těžší než vzduch, zůstane plyn u dna kádinky.
Z ní jej můžeme nalít do šikmo skloněného plechového žlábku, který ústí těsně nad hořící
svíčku. Od ní vzplane plyn tekoucí žlábkem.
2.4 Vznik a vlastnosti acetylenu
Acetylen C2H2 (systematickým názvem ethyn) lze připravit reakcí dikarbidu vápníku
CaC2 s vodou. Malý kousek karbidu položíme na porcelánovou misku, přiklopíme obrácenou
nálevkou, kolem níž přilijeme malé množství vody (viz obr. 1).
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1 – porcelánová miska
2 – skleněná nálevka
3 – karbid vápníku
4 – voda
5 – hořící acetylen
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Obr. 1 Aparatura na přípravu acetylenu
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Okamžitě dochází k reakci
CaC2 + 2 H2O
CH  CH + Ca(OH)2
U ústí stonku nálevky můžeme vznikající acetylen zapálit. Hoří silně čadivým plamenem,
protože obsahuje velké množství uhlíku. Přilitím další dávky vody se zvýší vývoj acetylenu,
plamen se zvětší. V okamžiku, kdy plamen skočí dovnitř nálevky, dojde k malému výbuchu,
protože acetylen tvoří se vzduchem výbušnou směs. Fenolftaleinem prokážeme vznik
alkalického roztoku (hydroxid vápenatý).
2.5 Hořící pěna
Tento pokus prokazuje hořlavost zemního plynu či propan-butanu.
Varianta A: Do kádinky si připravíme saponátový roztok, kterým necháme probublávat zemní
plyn nebo propan-butan. Vzniklou pěnu zapálíme hořící špejlí.
Varianta B: Zemní plyn necháme probublávat saponátovým roztokem ve větší porcelánové
misce, vzniklou pěnu nabereme rukou a přímo na ruce zapálíme hořící špejlí.
POZOR! Ruku zdola osušíme.
Pěnu tvoří bublinky naplněné zemním plynem nebo směsí propan-butanu, což jsou látky
extrémně hořlavé.
3 Závěr
Uvedené experimenty je možné využít na základní a střední škole v různých fázích
výuky. Vysvětlení principu musí být adekvátní věku a znalostem žáků. V rámci chemického
kempu bylo možné mechanismus jednotlivých dějů objasnit mnohem podrobněji. Účastníci
také ocenili, že většinu experimentů mohli provádět samostatně.
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PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
CHEMICKÝ KEMP
KRYSTALIZACE
Vladimír SIROTEK
1 Úvod
Krystalizace je proces, při kterém je možné látku vyloučit z roztoku (nebo z taveniny)
v krystalickém stavu. Krystaly se vyznačují určitou strukturou, která je dána pravidelným
uspořádáním atomů v tzv. krystalové mřížce. Krystalizace je jednou z nejběžnějších metod,
užívaných k čištění látek.
Krystalické látky jsou většinou rozpustné v některém rozpouštědle (nejčastěji ve vodě).
Rozpustnost je určená množstvím rozpuštěné látky v určitém objemu rozpouštědla nebo
roztoku a závisí na teplotě. U většiny látek se s rostoucí teplotou zvyšuje, pouze u malého
počtu látek je tomu naopak.
Vylučování krystalů z roztoku je možno vyvolat ochlazením nasyceného roztoku.
Nasycený je takový roztok, v němž se za dané teploty již více látky nerozpouští. Tohoto
způsobu použijeme u látek, jejichž rozpustnost s teplotou podstatně vzrůstá. Množství
vykrystalované látky je dáno rozdílem rozpustnosti při původní teplotě připraveného
nasyceného roztoku a konečné teplotě krystalizace.
U látek, u nichž se rozpustnost s teplotou příliš nemění, je třeba z nasyceného roztoku
nejprve část rozpouštědla odpařit.
Velikost krystalů je dána rychlostí a způsobem ochlazování resp. odpařování
nasyceného roztoku. Podle toho rozeznáváme:
1. Krystalizace volná: Nasycený roztok za horka necháme v klidu velmi zvolna chladnout.
S poklesem teploty dochází k růstu krystalů. Lépe je vyjít z nasyceného roztoku za obyčejné
teploty, z něhož necháme rozpouštědlo odpařovat velmi zvolna (i několik týdnů nebo měsíců).
Získané krystaly jsou větší, ale méně čisté, zůstává v nich uzavřen tzv. matečný louh.
2. Krystalizace rušená: Nasycený horký roztok chladíme rychle (např. tekoucí vodou, ledem
apod.) za stálého míchání nebo třepání. Přitom se vylučují drobné, poměrně čisté krystalky.
3. Krystalizace srážením: Přidáme-li např. k vodnému roztoku modré skalice ethanol, vyloučí
se sůl v drobných krystalech. Podstata tohoto způsobu krystalizace spočívá v tom, že přidané
srážedlo (alkohol) je s původním rozpouštědlem (vodou) mísitelné v libovolném poměru,
kdežto daná látka (modrá skalice) je v použitém srážedle (alkoholu) prakticky nerozpustná.
Nerozpustné nečistoty odstraníme z výchozího roztoku filtrací. Rozpustné nečistoty,
které zůstávají v matečném louhu, tj. roztoku, který zbývá po oddělení krystalů. Tento
matečný louh obsahuje kromě toho ještě určité množství krystalované látky, neboť je jejím
nasyceným roztokem při teplotě krystalizace.

4

2 Úkoly
1. Vyčistěte rušenou krystalizací kyselinu trihydrogenboritou, H3BO3.
2. Překrystalujte modrou skalici, CuSO4.5 H2O, srážením z vodného roztoku ethanolem.
2.1. Příprava nasyceného roztoku za horka:
K odváženému množství rozetřené látky přidáme v kádince horkou vodu za současného
míchání tak dlouho, dokud se vše nerozpustí (až na mechanické nečistoty). Rozpouštění
probíhá někdy dosti pomalu a je proto třeba dát pozor, abychom si roztok příliš nezředili.
2.2 Filtrace nasyceného roztoku
Připravený roztok oddělíme od nerozpuštěného zbytku filtrací. Sestavíme aparaturu
k filtraci. Do skleněné nálevky složíme filtrační papír sestřižený tak, aby po vložení do
nálevky sahal asi 1 cm pod její horní okraj. Filtrační papír ovlhčíme vodou a přitiskneme
k nálevce. Při vlastní filtraci postupujeme tak, že roztok vléváme na filtr opatrně tenkým
proudem po tyčince, aby nedošlo k protržení filtračního papíru. Kádinka s zfiltrovaným
roztokem (filtrátem) má být zpravidla naplněna maximálně do dvou třetin. Dojde-li při filtraci
k vylučování krystalů, je třeba mírným zahřátím roztoku je opět převést do roztoku.
2.3 Odpaření části rozpouštědla
Jestliže jsme připravili roztok příliš zředěný nebo jde o látku, jejíž rozpustnost se
s teplotou příliš nemění, je třeba část rozpouštědla odpařit, čili zahustit roztok ke krystalizaci.
Filtrát zahříváme pomalu na vodní lázni. Není-li v laboratoři vodní lázeň k dispozici,
postavíme misku na kádinku naplněnou asi do jedné třetiny vodou (průměr kádinky musí být
jen o málo menší než je průměr misky). Roztok zahříváme tak dlouho, až se začnou buď
vylučovat u stěny první krystalky, nebo až se začne na hladině roztoku tvořit blanka
z krystalků.
2.4 Krystalizace rušená
Horký nasycený roztok (úkol č. 1), připravený popsaným způsobem, budeme rychle
ohlazovat. Chladíme opatrně pod tekoucí studenou vodou za stálého míchání skleněnou
tyčinkou. Pokud během ochlazování celý obsah kádinky ztuhne a nezbude prakticky žádný
matečný louh, je třeba ztuhlou hmotu znovu rozpustit přidáním malého množství horké vody
a roztok odpařit na vhodný objem. Po ukončené krystalizaci musí být přítomen matečný louh;
není-li tomu tak, byl roztok příliš zahuštěn a všechny rozpustné nečistoty (příp. přimíšené
látky) přecházejí do krystalků.
Někdy tvoří látka tzv. přesycený roztok a krystaly se nevylučují ani po úplném
vychladnutí. Krystalizaci potom můžeme vyvolat tím, že roztok naočkujeme vložením
několika krystalků téže látky, nebo třeme stěny misky tyčinkou.
2.5 Krystalizace srážením
Při krystalizaci srážením (úkol č. 2) postupujeme podle bodů 2.1 a 2.2 a
k přefiltrovanému roztoku za obyčejné teploty přidáme opatrně přibližně stejný objem
srážedla - ethanolu. Za stálého míchání se vylučují drobné krystalky, které dále zpracujeme
podle bodu 2.6.
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2.6 Odsátí a sušení krystalů
Vyloučené krystaly oddělíme od matečného louhu odsátím, tj. filtrací za sníženého
tlaku. Používá se k tomu odsávací baňka, Büchnerova nálevka, kterou upevníme buď zátkou,
nebo pěnovou gumou, vývěva a pojistná nádoba, zařazená mezi baňku a vývěvu. Na dno
nálevky vložíme filtrační papír. Velikost papíru je třeba dodržet, protože při použití většího
papíru vznikají v ohybu podél stěn kanálky, kterými může část látky procházet.
Sestavíme aparaturu k odsávání. Filtrační papír ovlhčíme vodou a mírným odsátím
docílíme toho, že dokonale přilne k perforovanému dnu nálevky. Potom pomalu po tyčince
vléváme filtrovaný roztok (nejvýše 1 cm pod okraj nálevky) a silně odsáváme tak dlouho,
dokud z nálevky odkapává matečný louh (filtrát).
Krystaly nikdy nesušíme na filtračním papíru, protože se po vysušení od papíru obtížně
oddělují. Větší krystaly z Büchnerovy nálevky od odsátí přímo vysypeme na hodinové sklo a
na něm je sušíme. Při oddělování drobnějších krystalků otočíme Büchnerovu nálevku,
postavíme ji na hodinové sklo a poklepem nebo fouknutím do jejího stonku (tak, abychom se
stonku nedotýkali ústy) uvolníme filtrační papír s krystalky. Suchým filtračním papírem
obsah opatrně přitlačíme ke sklu a odstraníme všechen filtrační papír. Pokud na něm zůstaly
ještě krystalky, opatrně je tyčinkou setřeme na sklo.
Sušení krystalů provádíme za zvýšené teploty v sušárně; látky, které se za vyšší teploty
rozkládají, např. hydráty, sušíme pouze na vzduchu při teplotě laboratoře. Vzhledem k tomu,
že jak z kyseliny trihydrogenborité, tak z modré skalice za vyšší teploty uniká snadno voda,
sušíme obě látky pouze za obyčejné či mírně zvýšené teploty na vzduchu.
3 Závěr
Vysušený preparát zvážíme a vypočteme procentuální výtěžek. Zvážený preparát
přesypeme opatrně do zásobní nádoby s přečištěnou látkou.
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PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
CHEMICKÝ KEMP
STANOVENÍ FOSFOREČNANŮ S VYUŽITÍM
POTENCIOMETRICKÉHO URČENÍ BODU EKVIVALENCE
Jan HRDLIČKA
1 Úvod
Při titracích je klíčovým problémem správně určit bod ekvivalence, přičemž, dosažení
bodu ekvivalence zjišťujeme vhodnou indikací. Ta je založena buď na pozorování změn
v roztoku, který může pro zviditelnění změn např. pH obsahovat indikátor. Jinou možností je
objektivní měření určité vlastnosti roztoku, např. vodivosti nebo pH.
Při potenciometrickém stanovení s využitím skleněné kombinované elektrody je
v některých případech dokonce možné titrovat různé látky vedle sebe při jedné titraci, pokud
se významně liší pH jejich bodů ekvivalence. Takovým příkladem může být kyselina
fosforečná a její sůl, dihydrogenfosforečnan. Obě látky se vůči odměrnému roztoku
hydroxidu sodného chovají jako kyselina. Kyselina fosforečná ale odštěpuje vodík při pH asi
4 za vzniku dihydrogenfosforečnanu, zatímco další vodík (bod ekvivalence pro
dihydrogenfosforečnan) odštěpuje asi při pH 9. Oproti tomu jiné kyseliny, jako je kyselina
sírová nebo kyselina šťavelová, i když mají také více vodíků, odštěpují všechny své vodíky
prakticky současně a při titraci nalezneme jen jeden bod ekvivalence, jak je zde níže ukázáno
právě na příkladu kyseliny šťavelové.
Pro potenciometrickou titraci bylo při stanoveních využito systému od firmy Vernier,
který umožňuje provést potenciometrickou titraci se záznamem titrační křivky přímo do
počítače, což výrazně usnadňuje vyhodnocení naměřených dat např. v programu MS Excel.
2 Postup měření
Před vlastním stanovením bylo nejprve potřeba sestavit měřící aparaturu. Po upevnění
čítače kapek na stojan byl do kruhového otvoru v těle čítače zasunut pH senzor. Nad čítač pak
byla upevněna do držáku byreta tak, aby kapky z ní odkapávaly skrz měřicí štěrbinu čítače.
Byreta byla naplněna po rysku odměrným roztokem NaOH o koncentraci 0,1 mol.dm-3. Čítač
měří počet kapek titračního činidla, ale při měření se pak díky internímu přepočtu v použitém
programu na ose x zobrazuje jeho objem. Před vlastním měřením je nutné čítač kapek správně
nastavit. To se provede tak, že byretou odměříme přes štěrbinu čítače přesně definovaný
objem (v našem případě 5 ml) a čítačem spočtený počet kapek uložíme do paměti.
Při titraci pak byla pod sestavu čítače a elektrody umístěna kádinka o objemu 250 ml,
do níž byl odpipetován titrovaný roztok, jehož objem byl doplněn destilovanou vodou tak,
aby byl senzor pH dostatečně ponořen, tj. jak skleněná baňka, tak porézní frita, jež je vstupem
referentní elektrody. Tlačítkem Sběr dat pak bylo spuštěno měření. Kohout byrety byl
povolen tak, aby mohlo titrační činidlo odkapávat po jednotlivých kapkách. V průběhu měření
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pak bylo možné sledovat, jak se do grafu zakresluje závislost pH na objemu přidaného
titračního činidla.
2.1 Stanovení titru odměrného roztoku NaOH kyselinou šťavelovou
Do kádinky bylo odpipetováno 25 ml standardního roztoku kyseliny šťavelové o
koncentraci 0,05 mol.dm-3. Do roztoku bylo vloženo magnetické míchadlo a kádinku byla
postavena na míchačku. Byl upevněn pH senzor tak, aby do něj míchadlo nemohlo narážet.
Vzorek v kádince byl doplněn vodou tak, aby byla pH elektroda ponořena včetně referentní
elektrody. Pak byla zapnuta míchačka a spuštěno měření. Po spotřebování cca 35 – 40 ml
odměrného roztoku bylo měření ukončeno. Získaná data byla vyhodnocena, určena spotřeba
v bodě ekvivalence a vypočtena přesná koncentrace odměrného roztoku.
2.2 Stanovení kyseliny fosforečné a dihydrogenfosforečnanu vedle sebe
Do kádinky bylo odpipetováno 25 ml vzorku. Titraci byla provedena jako v předchozím
případě. Po spotřebování cca 40 – 45 ml odměrného roztoku byla titrace ukončena. Získaná
data byla vyhodnocena, určeny spotřeby v obou bodech ekvivalence a vypočten obsah
kyseliny fosforečné a hydrogenfosforečnanu draselného.
2.3 Vyhodnocení naměřených dat
Pro acidobazické titrační metody byly v historii vyvinuty různé postupy pro určení bodu
ekvivalence. Tyto postupy jsou založeny na sestrojení grafu a jeho vyhodnocení. Ke získání
hodnoty spotřeby v bodě ekvivalence je potřebné, aby měl připravený graf dostatečné
rozlišení.
Ze získaných dat byly vytvořeny tyto grafy závislostí s využitím zpracování dat
v programu MS Excel:
1. pH = f (V)
2. ΔpH/ΔV = f(V)
3. ΔV/ΔpH = f(V)
Experimentálně zjištěnými body byly proloženy plynulé křivky. Velikost grafu byla
zvolena tak, aby byly zřetelné změny v okolí bodu ekvivalence a bylo možné co nejpřesněji
určit bod ekvivalence. V jednotlivých typech grafů byl určen bod ekvivalence jako inflexní
bod (konvexní průběh se mění na konkávní) (Graf 1), maximum (Graf 2) a minimum (Graf
3). Z odečtené hodnoty spotřeby v bodě ekvivalence a znalosti koncentrace standardního
roztoku kyseliny šťavelové pak byla vypočtena koncentrace odměrného roztoku NaOH.
Při stanovení vzorku se lišila zaznamenaná křivka, na které bylo možné rozeznat dva
inflexní body, tj. dva body ekvivalence (Graf 4). Obsahu kyseliny fosforečné odpovídá první
bod ekvivalence V1. Pro dihydrogenfosforečnan je nutno odpovídající spotřebu V3 vypočítat
z hodnoty spotřeby v prvním a druhém bodě ekvivalence V1 a V2 podle vztahu
V3 = V2 – 2 . V1
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Graf 1 Závislost pH na spotřebě NaOH
14
ΔpH/ΔV
12

10

8

6

4

2

0
13

13,5

14

14,5

15

15,5

16

16,5
V (NaOH)/cm3

Graf 2 Závislost ΔpH/ΔV na spotřebě NaOH
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Graf 3 Závislost Δ2pH/ΔV na spotřebě NaOH

Graf 4 Titrační křivka kyseliny fosforečné hydroxidem sodným do druhého bodu ekvivalence
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3 Závěr
Studenti si během laboratorní práce vyzkoušeli práci s modelovou automatizovanou pH
titrací. Ověřili si nutnost co nejpreciznější kalibrace pro získání relevantního výsledku.
Získaná data si zpracovali s využitím programu MS Excel do vhodné formy, ze které pak bylo
možné určit bod ekvivalence. Získanou hodnotu spotřeby v bodě ekvivalence pak využili pro
vlastní výpočet, který už je shodný s titracemi se subjektivním určením bodu ekvivalence.
4 Použitá literatura
KROFTA J. a kol. Návody pro laboratorní cvičení z analytické chemie II, VŠCHT Praha,
1995
www.vernier.cz
KRAITR, M. Příručka pro laboratorní cvičení z analytické chemie, PF Plzeň, Plzeň1965
5 Kontakt na autora
Ing. Jan Hrdlička, Ph.D.
Katedra chemie, FPE ZČU v Plzni
hrdlicka@kch.zcu.cz
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PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
CHEMICKÝ KEMP
LIPIDY
Alena ŠRÁMOVÁ
1. Úvod
Složení potravin, které přijímáme, je dnes skloňováno nejen v médií a reklamách, ale
stalo se i častým námětem rozhovorů ve škole i mimo ni. Mezi makronutrienty, látky, které
přijímáme kvůli jejich energetické vydatnosti, řadíme sacharidy, bílkoviny a lipidy. Jaké je
jejich chemické složení a jak se tyto látky chovají v našem těle? Tím se zabývá vědní obor
biochemie.
2. Teoretická část
V rámci letošního ročníku projektu Podpora talentovaných žáků Plzeňského kraje jsme
se zaměřili na experimenty s lipidy, tím jsme tematicky navázali na studium biochemických
látek z let předchozích. Nejčastější stanovení týkající se lipidů, která jsou prováděna
v biochemických praktikách ve školní praxi, jsou určení čísla zmýdelnění, čísla kyselosti a
bodu tání tuku.
2.1. Charakteristika lipidů
Lipidy (z řec. lipos = tuk) jsou přírodní látky živočišného i rostlinného původu. Lipidy
jsou definovány jako estery vyšších mastných kyselin (karboxylové kyseliny, nasycené
i nenasycené) a alkoholu (jedno-, dvou – či trojsytného). Přestože jsou lipidy funkčně
i chemicky navzájem velice rozlišné látky, jejich společnou charakteristickou vlastností
je hydrofobnost. Jedná se o látky nerozpustné ve vodě, ale dobře rozpustné v organických
rozpouštědlech. Pro živočichy jsou to látky, které sloužící jako zásoba, nebo naopak zdroj
energie. Průměrně z 1 gramu tuku získáme energii o velikosti 39 kJ = 9,3 kcal.
Mnohé druhy lipidů jsou však významné i z jiných důvodů. Například jsou
součástí biomembrán nebo součástí jiných stavebních složek. Mají ochranné a izolační funkce
či slouží jako rozpouštědlo některých lipofilních látek jako jsou např. vitaminy.
Mezi tzv. jednoduché lipidy se řadí tuky a vosky. Tuky jsou estery vyšších
karboxylových kyselin a trojsytného alkoholu – glycerolu. Obvykle jsou esterifikovány
všechny tři hydroxylové skupiny glycerolu. Takto vzniklé molekuly označujeme jako
triacylglyceroly. Triacylglyceroly mohou obsahovat tři shodné acylové zbytky (acyl = zbytek
karboxylové klyseliny), nebo může být každá hydroxylová skupina esterifikována jinou
kyselinou. Přírodní tuky jsou tvořeny hlavně třemi mastnými kyselinami, a to kyselinou
olejovou, linolovou a palmitovou. Dalšími častými kyselinami jsou kyselina stearová,
arachová, lignocerová a myristová.
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Podle skupenství rozlišujeme pevné tuky, u nichž převažují zejména nasycené mastné
kyseliny, a oleje, jejichž skupenství je kapalné a které obsahují větší množství nenasycených
mastných kyselin. Vlivem vlhkosti a katalýzou přítomnými lipasami dochází k částečnému
zmýdelňování tuků, čímž se zvyšuje jejich kyselost. Nenasycené mastné kyseliny, přítomné
v olejích, snadno podléhají oxidaci. Dvojné vazby nenasycených mastných kyselin mohou být
hydrogenovány, tím dochází ke vzniku polotuhých a tuhých tuků. Tento proces se nazývá
ztužování.
Vosky jsou estery vyšších alifatických kyselin a primárních, případně sekundárních
alifatických alkoholů. Nejčastěji obsahují kyselinu laurovou, myristovou a palmitovou.
Z alkoholů, které se vyskytují ve voscích, stojí za zmínku karnaubylalkohol (24 uhlíků),
cerylalkohol (26 uhlíků) a myricylalkohol (30 uhlíků). Chemicky jsou vosky stálé, obtížně
hydrolyzovatelné a působením lipas nezmýdelňují. Při normální teplotě jsou pevné, při
vyšších teplotách měknou a tají.
3. Praktická část
3.1. Stanovení čísla kyselosti
Číslo kyselosti značí počet miligramů hydroxidu draselného KOH, potřebných
k zneutralizování volných kyselin, obsažených v 1 g tuku [1 ml KOH o koncentraci 0,1 mol/l
odpovídá 0,005611 g KOH]. Stupeň kyselosti pak označuje počet spotřebovaných mililitrů
hydroxidu.
Pomůcky a chemikálie: vzorek tuku (0,5 g až 2 g); chloroform (CHCI3; 20 cm3); kyselina
octová (CH3COOH; w=100 %; 20cm3); nasycený roztok jodidu draselného (KI; 2 cm3);
thiosíran sodný (Na2S2O7; c=0,0100 mol.dm-3). 2 kuželové baňky se zábrusem (250 cm3); 2
odměrné válce (10 cm3), odměrný válec (100 cm3), pipeta (1 cm3), byreta (25 cm3), stojan
s držákem na byretu, nálevky na plnění byrety, lžička, pečící papír.
Postup:
1. Na pečící papír o známé hmotnosti odvažte 0,5g – 2g vzorku tuku dle vašeho odhadu
žluklosti:
vysoké peroxidové číslo= hodně žluklé→ 0,5 g;
nízké peroxidové číslo= málo žluklé → 2 g.
2. Papír se vzorkem vložte do kuželové baňky, přidejte k němu chloroform (10 cm3) a
tuk protřepáváním s rozpouštědlem rozpusťte. Opatrně vyjměte pečící papír.
K roztoku vzorku přidejte kyselinu octovou (10 cm3), směs promíchejte a po kapkách
přidávejte roztok jodidu draselného (1 cm3).
3. Baňku uzátkujte, směs v ní protřepávejte po dobu 1 minuty a potom ji uložte na tmavé
místo.
4. Po uplynutí 5 minut do baňky přidejte 75cm3 destilované vody a za intenzivního
třepání titrujte roztok vyloučeného jodu roztokem thiosíranu sodného. Průběh titrace
indikuje červenofialové zabarvení jodu v chloroformu.
5. Vždy po protřepání nechte oddělit chloroformovou a vodnou vrstvu.
6. Titraci ukončete, až jedinou kapkou roztoku thiosíranu dojde k odbarvení
chloroformové vrstvy.
7. Proveďte slepý pokus (postupujte stejně jako u předchozích titrací, jen s tím rozdílem,
že nepřidáte vzorek tuku).
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3.2. Rozlišení nasycených a nenasycených lipidů
Pomůcky a chemikálie: stolní olej; minerální olej; hydroxid draselný v ethanolu (KOH;
w=50%; 20 cm3); kyselina chlorovodíková (HCl; w=20%; 2 cm3); chlorid vápenatý (CaCl2;
w=5%; 2 cm3); octan olovnatý ((CH3COO)2Pb; w=5%; 1 cm3); ethanol (CH3CH2OH; 8 cm3),
roztok manganistanu draselného (KMnO4)- zředěný až do růžového zabarvení- 4 kapky;
bromová voda (1 cm3), 2 varné baňky (50 cm3); zátky do baněk se skleněnými trubicemi 700
- 800 mm dlouhými; kádinka 400cm3; stojan, 2 držáky, varný kruh, síťka, stojan a zkumavky;
váhy, odměrný válec (10 cm3); kapátka.
Postup:
1. Do jedné varné baňky dejte asi 0,5 g rostlinného oleje a do druhé baňky odměřte
minerální olej o stejném objemu. Do obou baněk přidejte 10 cm3 roztoku hydroxidu
draselného. Na baňka nasaďte zpětné chladiče a zahřívejte je asi 30 minut na vroucí
lázni. Aparaturu sestavte dle obrázku 1.
2. Zkumavkové reakce – v době zahřívání.
Do čtyř očíslovaných zkumavek dejte 2 cm3 ethanolu a dále přidejte:
1. zkumavka: 2 kapky stolního oleje, 1 kapka KOH, 2 kapky KMnO4;
2. zkumavka: 2 kapky stolního oleje, 3-5 kapek bromové vody;
3. zkumavka: 2 kapky minerálního oleje, 1 kapka KOH, 2 kapky KMnO4;
4. zkumavka: 2 kapky minerálního oleje, 3-5 kapek bromové vody.
Opatrně protřepejte a zaznamenejte výsledek.
3. Po ukončení zahřívání směsí v baňkách doplňte objem směsí na 10 cm3 destilovanou
vodou.
4. Směs z jedné baňky rozdělte do tří zkumavek označených čísly: 5, 6, 7.
5. Směs z druhé baňky rozdělte do tří zkumavek označených čísly: 8, 9, 10.
Do zkumavek 5 přidejte 1 ml HCl.
Do zkumavky 6 přidejte 1 ml CaCl2.
Do zkumavky 7 přidejte 1 ml roztoku octanu olovnatého
Do zkumavek 8 přidejte 1 ml HCl.
Do zkumavky 9 přidejte 1 ml CaCl2.
Do zkumavky 10 přidejte 1 ml roztoku octanu olovnatého.
Směsi ve zkumavkách promíchejte protřepáním a pozorované změny zaznamenejte.
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Obr. 1 Rozlišení jedlého a minerálního oleje

3.3. Křivka tuhnutí tuku
Pomůcky a chemikálie: vzorek tuku (pokrmový tuk, sádlo; 30 g); led, 2 kádinky (100 cm3 a
600 cm3); destilační zkumavka; zátka s otvorem na teploměr; teploměr Vernier s rozsahem do
100 °C; molitan; stojan s držákem na teploměr.
Postup:
1. Sestavte aparaturu dle obrázku 2. Teploměr musí být umístěn přesně uprostřed vzorku.
2. V destilační baňce opatrně zahřejte vzorek sádla (30 gramů) na teplotu 70 °C, tak aby
všechny části tuku byly roztaveny.
3. Nechte za pokojové teploty tuhnout až po teplotu 50 °C, poté naplňte větší kádinku
směsí vody a ledu tak, aby okraj menší kádinky jen těšně vyčníval nad hladinu.
4. Jakmile teplota klesne pod 40 °C začněte měřit čas.

abcde-

teploměr
zkumavka se vzorkem tuku
pěnový molitan
kádinka
kádinka s vodou a drceným ledem

Obr. 2 Aparatura pro stanovení křivky tuhnutí
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4. Závěr
Lipidy jsou přírodní biopolymery, které mají dopad na život a výživu člověka. Jedná se
o skupinu látek, které vznikají esterifikací – reakcí alkoholu a karboxylové kyseliny.
Vlastnosti lipidů jsou závislé na druhu a chemickém složení alkoholu a nasycenosti či
nenasycenosti karboxylové kyseliny. Lipidy je souhrnné označení pro tuky, oleje a vosky.
Vlivem vlhkosti a katalýzou přítomnými lipasami dochází k částečnému zmýdelňování
tuků, čímž se zvyšuje jejich kyselost. Nenasycené mastné kyseliny, přítomné v olejích,
snadno podléhají oxidaci. Dvojné vazby nenasycených mastných kyselin mohou být
hydrogenovány, tím dochází ke vzniku polotuhých a tuhých tuků – ztužování.
Ve školní praxi jsou prakticky prováděny pokusy – zmýdelnění tuků působením
hydroxidů a stanovení čísla kyselosti, které značí počet miligramů hydroxidu draselného
potřebného ke zneutralizování všech volných kyselin obsažených v 1 gramu žluklého tuku, a
stupeň kyselosti, který označuje počet spotřebovaných mililitrů hydroxidu draselného
k neutralizaci volných kyselin.
5 Použitá literatura
BENEŠ, P., ČIPERA, J. a kol., a. Cvičení z chemie pro 3.ročník gymnázií. Praha : SPN, 1986.
14-350-86.
JANKŮ, Z. Školní pokusy z organické chemie. Praha : Karolinum, 2008. str. 193-194. ISBN 978-80246-1555-4.

KODÍČEK, M., VALENTOVÁ, O. a HYNEK, R. Biochemie chemický pohled na biologický
svět. VŠCHT v Praze : Tiskárny Havličkův Brod, 2018. ISBN 978-80-7592-013-3.
NÁPRAVNÍK, V. Stanovení čísla a kyselosti tuků. Odborný přírodovědný kemp. Plzeň :
Plzeňský kraj, 2011.
RACEK, J. Klinická biochemie, druhé přepracované vydání. Praha : Galén, 2006. ISBN 807262-324-9.
ŠÍPAL, Z. a další. Biochemie. Praha : SPN, 1992. ISBN 80-04-21736-2.
BARTHOVÁ, J., SOFROVÁ, D. a TICHÁ, M. Základní praktikum z biochemie. Praha :SPN,
1980.
6 Kontakt na autora
Mgr. Alena Šrámová
Katedra chemie FPE ZČU v Plzni
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PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
CHEMICKÝ KEMP
PRAKTICKÁ APLIKACE SRÁŽECÍCH REAKCÍ
Jan HRDLIČKA
1 Úvod
Kuchyňská sůl, chemicky chlorid sodný, je v malých množstvích nezbytná pro člověka a
jeho zdraví. Bohužel velmi často dochází k jejímu nadužívání, neboť slouží jako
dochucovadlo. V tomto laboratorním cvičení jsme přiblížili jeden ze způsobů, jak ji lze
stanovit v potravinách, konkrétně v bramborových lupíncích.
Loužení je proces, kdy se rozpustné látky převádí z pevného skupenství do roztoku.
Nerozpustné látky pak lze od tohoto roztoku oddělit filtrací.
Titrace je stanovení látek založené na měření objemu roztoku činidla právě potřebného
k úplnému zreagování stanovované složky ve známém objemu analyzovaného roztoku, tj.
k dosažení bodu ekvivalence. Známe-li přesnou látkovou koncentraci roztoku činidla (tzv.
titr), můžeme na základě stechiometrie reakce vypočítat množství nebo koncentraci
stanovované složky v roztoku.
2 Postup měření
Stanovení obsahu chloridu sodného obsahuje tři základní operace. Jednak vyloužení soli
z brambůrků, pak stanovení přesné koncentrace odměrného roztoku AgNO3 a nakonec vlastní
stanovení obsahu chloridů ve vzorku.
2.1 Extrakce chloridu sodného ze vzorku brambůrků
Z pevné fáze (brambůrků) vyloužíme destilovanou vodou dobře rozpustný chlorid
sodný spolu s dalšími rozpustnými solemi. Bílkoviny a další látky částečně rozpustné ve vodě
srazíme účinkem vhodného činidla a spolu se zbytkem brambůrků odfiltrujeme od roztoku,
který obsahuje stanovovaný chlorid sodný.
Konkrétně vybraný vzorek bramborových lupínků rozdrtíme v třecí misce. Na
analytických vahách pak odvážíme přesně 10,00 g takto připraveného vzorku a převedeme jej
do dostatečně velké kádinky. K tomuto vzorku přilijeme 80 ml vody zahřáté na 45 až 50 °C
pro lepší rozpouštění obsažené soli a obsah kádinky tyčinkou promícháme. Směs pak
převedeme do odměrné baňky o objemu 250 ml, přičemž kádinku vypláchneme několikrát
malým množstvím destilované vody, a následně baňku ještě asi 2-3 minuty protřepáváme.
Odstavíme vzorek asi na 30 minut a posléze jej dochladíme na teplotu laboratoře. Čas
chladnutí využijeme k sestavení titrační aparatury a stanovení titru odměrného roztoku
dusičnanu stříbrného (vizte odst. 2.2). Ke vzorku v odměrné baňce o laboratorní teplotě
přidáme 5 ml Carezova činidla I a 5 ml Carezova činidla II. Tato činidla vytvoří objemnou
sraženinu, která na sebe naváže tuky a bílkoviny a umožní jejich oddělení. Bez tohoto kroku
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by následné stanovení bylo zatíženo významnou chybou. Baňku protřepeme, po rysku
doplníme destilovanou vodu a promícháme. Roztok zfiltrujeme přes filtrační papír do suché
kádinky. Pokud je roztok výrazně žlutý, je nutná další filtrace.
2.2 Stanovení titru (přesné koncentrace) odměrného roztoku dusičnanu stříbrného
Stanovení chloridů se provádí srážecí titrací za vzniku pevné fáze. Indikátorem je
chroman draselný, který s AgNO3 poskytuje červenou sraženinu Ag2CrO4. Tato sraženina je
však rozpustnější než AgCl, a proto se začne vylučovat až po úplném vysrážení chloridu
stříbrného, který je bílý. Konec titrace je tedy indikován vystoupením červeně zbarveného
Ag2CrO4.
NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3
Diferenčně navážíme asi přesně 0,07 g NaCl do 150–250 ml kádinky. Navážku
rozpustíme v asi 50 ml vody a přidáme 1 ml 5% roztoku K2CrO4. Titrujeme roztokem AgNO3
(c~0,05 mol.dm-3) za intenzivního míchání. V místě, kde vtéká odměrný roztok do
titrovaného roztoku, se tvoří červenohnědé zbarvení, které mícháním zmizí (zůstává však bílý
zákal AgCl ve žlutě zbarveném roztoku) zpočátku rychle, později stále pomaleji.
Zmenšujeme proto rychlost přidávání, nakonec titrujeme po kapkách za vydatného
míchání. V okamžiku, kdy v titrované směsi právě postřehneme první stopy červenohnědého
zbarvení na pozadí žlutého roztoku a bílé sraženiny a toto zbarvení mícháním nezmizí,
ukončíme titraci.
2.3 Stanovení chloridu sodného ve vzorku Mohrovou metodou
Do suché titrační baňky odpipetujeme 50 ml získaného filtrátu a roztok naředíme na asi
100 ml destilovanou vodou. Zkontrolujeme pH pomocí indikátorových papírků a případně
roztok zneutralizujeme 1% roztokem NaOH na pH 6,5 až 10. Do roztoku přidáme 1 ml 5%
roztoku K2CrO4. Titrujeme odměrným roztokem AgNO3 o koncentraci 0,05 mol.dm-3 do
vzniku prvních stop červeného zbarvení.
Ze zjištěné spotřeby a přesné koncentrace odměrného roztoku pak lze vypočítat, kolik
gramů chloridu sodného obsahoval vzorek brambůrků.
2.4 Posouzení slanosti vybraných vzorků senzoricky
Pro porovnání objektivního posouzení slanosti analytickou metodou a subjektivního
pocitu slanosti na základě chuti byl připraven zjednodušený model senzorického hodnocení.
Vzhledem k tomu, že se jedná o subjektivní hodnocení, byli studenti vedeni k tomu, aby své
poznatky po dobu hodnocení drželi před sebou v tajnosti, aby nemohlo docházet ke
vzájemnému ovlivnění. Další vlivy okolí byly v tomto případě pominuty, ale se studenty byla
tato problematika alespoň zběžně probírána.
Základem pro hodnocení byla zvolena jen pětibodová škálová stupnice. Před
vlastním ochutnáním jednotlivých vzorků hodnotitel okusil několik zrnek soli jako srovnávací
vzorek, tuto chuť by si měl zapamatovat a přiřadit jí hodnotu 5. Mezi jednotlivými vzorky pak
bylo podáváno několik doušků čisté vody za účelem neutralizace chuti v ústech.
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Obr. 1 Stupnice slanosti brambůrků
3 Závěr
Studenti si během laboratorní práce vyzkoušeli praktické provedení stanovení chloridu
sodného v reálném vzorku. Otestovali si postup zpracování vzorku, separaci stanovované
složky a vlastní stanovení. Na závěr pak získané výsledky srovnali se subjektivním
posouzením slanosti. Pokud bylo subjektivní hodnocení zprůměrováno, tak byly vzorky
seřazeny v souladu s analytickými výsledky i přes některá jednotlivá významně odlišná
hodnocení.
4 Použitá literatura
KLOUČKOVÁ, P. Stanovení chloridu sodného ve vybraných potravinách, diplomová práce,
FPE ZČU v Plzni, Plzeň 2012
KRAITR, M. Příručka pro laboratorní cvičení z analytické chemie, PF Plzeň, Plzeň1965
5 Kontakt na autora
Ing. Jan Hrdlička, Ph.D.
Katedra chemie, FPE ZČU v Plzni
hrdlicka@kch.zcu.cz
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PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
CHEMICKÝ KEMP
ADSORPCE KYSELINY OCTOVÉ NA AKTIVNÍ UHLÍ
Jitka ŠTROFOVÁ
1 Úvod
Součástí chemického kempu jsou tradičně praktická cvičení z různých oblastí chemie.
Z oboru fyzikální chemie to v letošním ročníku byla úloha zaměřená na jevy spojené
s fázovými rovnováhami a ději probíhajícími na fázovém rozhraní. Účastníci kempu sledovali
změny, ke kterým dochází při adsorpci kyseliny octové na aktivní uhlí. V následujícím textu
jsou vysvětleny základní pojmy týkající se adsorpce a uveden stručný návod k praktické
úloze.
2 Adsorpce
Adsorpce je povrchový jev, při němž dochází k hromadění určité látky v tzv. fázovém
rozhraní, což je přechodová oblast molekulárních rozměrů na rozhraní kterýchkoliv dvou fází.
Tato přechodová oblast vzniká vlivem povrchových sil určených povahou a složením obou
fází a má odlišné složení než obě fáze. V praxi se lze s adsorpcí sekat nejčastěji při styku
plynu nebo roztoku s tuhou fází, která je označována jako adsorbent, látka adsorbovaná jako
adsorbát. (Malijevský, 2000)
Jako adsorbent se používají látky pórovité nebo velmi jemně rozptýlené, jejichž povrch
je relativně velký (např. aktivní uhlí, silikagel, kaolin, oxid hlinitý). Dalším činitelem, který
ovlivňuje adsorpci, je teplota a tlak, resp. koncentrace adsorbátu. Při konstantní teplotě je
množství látky a adsorbované jednotkou hmoty adsorbentu závislé na tlaku p nebo na
koncentraci c.
2.1 Adsorpční izoterma
Rozborem rovnovážného stavu za konstantní teploty odvodil J. Langmuir (1916) rovnici
tzv. adsorpční izotermy:
k c
k p
a 1
 1
1  k2c 1  k2 p
kde a je látkové množství adsorbátu adsorbovaného na 1 g adsorbentu, k1 a k2 jsou konstanty
charakterizující adsorbent a adsorbát, c je rovnovážná koncentrace, resp. p rovnovážný tlak po
adsorpci.
V některých případech, kdy dochází k adsorpci ve více vrstvách, vystihuje závislost
adsorbovaného množství na koncentraci lépe empirická rovnice, kterou navrhl Freundlich:
a  k  c
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kde k a < 1 jsou konstanty charakterizující adsorbent a adsorbát za dané teploty a c je
koncentrace látky po dosažení adsorpční rovnováhy. (Novák, 2001)
3 Stanovení adsorpční izotermy kyseliny octové na aktivní uhlí
Úkolem účastníků chemického kempu bylo stanovit Freundlichovu adsorpční izotermu
kyseliny octové na aktivní uhlí. Prakticky to znamená určit hodnoty konstant k a a ve
Freundlichově rovnici.
3.1 Princip úlohy
Pro nalezení závislosti adsorbovaného množství kyseliny octové na její koncentrace je
třeba mít k dispozici roztoky kyseliny octové minimálně o 4 různých koncentracích. Přesnou
koncentraci jednotlivých roztoků zjistíme titrací hydroxidem sodným na fenolftalein. Dále
z každého roztoku odpipetujeme dané množství kyseliny octové do baňky s předem
naváženým aktivním uhlím. Po několika minutovém třepání, kdy se kyselina octová adsorbuje
na aktivní uhlí, směs přefiltrujeme a titrací filtrátu hydroxidem sodným zjistíme koncentraci
kyseliny octové po adsorpci. Adsorbované množství kyseliny octové na 1 g aktivního uhlí
vypočteme s užitím vztahů uvedených v kap. 3.3.
Po zlogaritmování Freundlichovy rovnice získáme rovnici ve tvaru
log a    log c  log k
Do grafu vyneseme hodnoty log a proti log c, jednotlivé body proložíme přímkou a z její
rovnice určíme konstanty Freundlichovy rovnice k a .
3.2 Pracovní postup
1. Do čtyř očíslovaných odměrných baněk připravíme podle tabulky 1 roztoky kyseliny
octové. Ze zásobního roztoku kyseliny octové (c  0,8 mol/dm3) odpipetujeme objem
uvedený v tabulce 1 a doplníme destilovanou vodou do 250 cm3.
Tabulka 1 Ředění roztoků a objemy použité k titracím
c(CH3COOH) [mol/dm3]
Objem odpipetovaný ze
zásobního roztoku [cm3]
Objem odpipetovaný
k titraci [cm3]

0,8

0,4

0,2

0,1

250

125

62,5

31,5

2,5

5

12,5

12,5

2. Přesnou koncentraci každého z takto připravených roztoků zjistíme titrací 0,1 mol/dm3
roztokem NaOH na fenolftalein. K titraci odpipetujeme z každého roztoku objem
udaný v tabulce 1, každý roztok titrujeme dvakrát. Koncentraci kyseliny octové
v jednotlivých baňkách vyjádříme počtem cm3 0,1mol/dm3 roztoku NaOH,
odpovídajících 100 cm3 titrovaného roztoku.
3. Do čtyř očíslovaných, suchých Erlenmeyerových baněk navážíme aktivní uhlí
(1,95 g – 2,05 g) a do každé baňky odpipetujeme po 100 cm3 z připravených roztoků
kyseliny octové. Obsahem každé z baněk důkladně asi 10 minut třepeme, pak každý
roztok zfiltrujeme suchým filtrem do suché kádinky. První podíl filtrátu (asi 5 cm3)
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jímáme do jiné nádoby, abychom vyloučili rušivý vliv adsorpce kyseliny octové na
filtračním papíře.
4. Získaným filtrátem zamícháme a titrací zjistíme koncentraci kyseliny octové po
adsorpci. Titrujeme 0,1 mol/dm3 NaOH na fenolftalein stejně jako před adsorpcí
objemy uvedené v tabulce pro příslušnou koncentraci. Koncentraci určíme z objemu
0,1 mol/dm3 NaOH spotřebovaného k neutralizaci 100 cm3 roztoku kyseliny octové.
5. Navážku aktivního uhlí (mC) a objem hydroxidu sodného spotřebovaného k titraci
kyseliny octové (V0(NaOH), Vk(NaOH)) doplníme do tabulky 2, zbývající údaje
vypočítáme s užitím vztahů uvedených v následující kapitole.
Tabulka 2 Tabulka pro záznam výsledků
Baňka

mC Vp V0(NaOH)
Vk(NaOH)
n0(CH3COOH) nk(CH3COOH) ck(CH3COOH)
a
Průměr
Průměr
[g] [cm3] [cm3]
[cm3]
[mol]
[mol]
[mol/dm3] [mol/g]

1

2,5

2

5

3

12,5

4

12,5

mC - navážka aktivního uhlí v [g], c0(NaOH) - molární koncentrace použitého NaOH v [mol/dm3], Vp - objem
roztoku odpipetovaného k titraci v [cm3], V0(NaOH) - objem NaOH spotřebovaný na titraci roztoku CH3COOH
před adsorpcí v [cm3], Vk(NaOH) - objem NaOH spotřebovaný na titraci roztoku CH3COOH po adsorpci
v [cm3], n0(CH3COOH) - počáteční látkové množství CH3COOH obsažené ve 100 cm3 roztoku CH3COOH (před
adsorpcí), nk(CH3COOH) - konečné látkové množství CH3COOH obsažené ve 100 cm3 roztoku CH3COOH (po
adsorpci), ck(CH3COOH) - rovnovážná koncentrace CH3COOH po adsorpci, a - měrné látkové množství
CH3COOH adsorbované 1 g aktivního uhlí v [mol/g]

3.3 Výpočty
Z objemu hydroxidu sodného spotřebovaného k titraci kyseliny octové vypočítáme její
látkové množství před adsorpcí
V NaOH
100 1
n0 CH 3COOH  c0 NaOH  V0 NaOH 

 c0 NaOH  0
1000 V p
10V p
a po adsorpci
V NaOH
100 1
nk CH 3COOH  c0 NaOH Vk NaOH 

 c0 NaOH  k
.
1000 V p
10V p
Rovnovážná koncentrace kyseliny octové je dána vztahem
ck CH3COOH  10  nk CH3COOH
Hledané látkové množství kyseliny octové adsorbované na 1 g aktivního uhlí získáme
z následujícího vztahu
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n0 CH 3COOH  nk CH 3COOH
mC
Význam jednotlivých symbolů je uveden pod tabulkou 2.
a

3.4 Grafické zpracování výsledků
Vypočtené hodnoty adsorbovaného množství vyneseme v logaritmickém měřítku do
grafu proti rovnovážné koncentraci absorbátu tak, jak je uvedeno na obr. 1. Datové body
proložíme přímkou a z její rovnice získáme hodnoty hledaných konstant Freundlichovy
rovnice.

Obr. 1 Ukázka grafického zpracování výsledků (převzato z protokolu účastníků chemického kempu)
Konstanty Freundlichovy reakční izotermy na obr. 1 mají hodnoty:  = 0,68 a k = 0,0039 (log
k = – 2,4037).
4 Závěr
Účastníci kempu se prostřednictvím praktické úlohy seznámili s pojmem adsorpce.
Sledovali průběh adsorpce kyseliny octové na aktivní uhlí a z výsledků vlastních měření
sestrojili graf závislosti adsorbovaného množství kyseliny octové na její koncentraci. Tuto
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závislost vystihuje Freundlichova adsorpční izoterma (viz kap. 2.1), v níž vystupují konstanty
 a k, které jsou charakteristické pro každou dvojici absorbát – adsorbent. Studenti zjistili,
jakým způsobem se získávají experimentální data a jakým způsobem se s nimi dále pracuje.
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