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BIOLOGICKÝ KEMP 2012
Starší paleozoikum a holocén u Ejpovic
Michal MERGL
1 Úvod
Lom Ejpovice, v současnosti nejrozsáhlejší pozůstatek po těžbě železných rud
v Barrandienu, leží mezi obcemi Kyšice, Ejpovice a Klabava na Rokycansku. Po těžbě zůstal
velký, dnes z velké části zatopený lom a rozsáhlé haldy u obcí Klabava, Ejpovice a Dýšiná.
Ve stěnách zatopeného lomu je příznivě odkryt sled klabavského, šáreckého a spodní části
dobrotivského souvrství. Jsou zde významné mineralogické a paleontologické lokality.
Lom je z přírodovědeckého hlediska mimořádně cenný a je cílem mnoha geologickopaleontologických exkurzí, a to i mezinárodních. V současnosti je jedním z mála míst
v Barrandienu, kde lze studovat výchozy uvedených souvrství. K tomu přistupuje i historický
význam Ejpovic jako místa s historickou těžbou železných rud. Pozoruhodný je rovněž vtok
řeky Klabavy do lomového jezera. Povodně z roku 2002 v jeho blízkosti odkryly bývalé
nivní uloženiny holocenního stáří.
Podrobný popis ložiska a jeho mineralogické a geologické poměry rozsáhle popisuje
Petránek (1964), Netolický (1960) a Vtělenský (1959). Řadu starších údajů o těžbě rud uvádí
Lipold (1863), Purkyně (1913), Slavík (1919) a Kettner (1918).

2 Exkurzní zastávky
V území jsou tři hlavní geologické zajímavosti: fosiliferní nadloží železných rud,
samotné ložisko železné rudy a proměny říčního údolí v holocénu a v současnosti.
2.1 Zastávka 1 – Nadloží železných rud: Dobrotivské souvrství
Nadloží ložiska železných rud v Ejpovicích tvoří dobrotivské souvrství o mocnosti asi
200 metrů. Výborně je odkryté na břehu jezera v blízkosti autocampingu. Jeho stáří odpovídá
svrchnímu ordoviku (stupeň sandby). Nad rudami šáreckého souvrství jsou vyvinuty slídnaté
pískovce bez fosilií, které postupně přecházejí do jemných šedočerných jílovitých břidlic.
Přechod dokládá postupné prohlubování moře. Samotné jemné černošedé břidlice již
reprezentuji usazeniny hlubokého moře. Dosvědčují to zachovalé fosilie, které z větší části
patří trilobitům, kteří aktivně plavali ve vodním sloupci v hloubkách okolo 100 metrů. Tito
tzv. cyklopygidní trilobiti jsou v jemných břidlicích zastoupeni druhy Pricyclopyge binodosa
longicephala, Cyclopyge umbonata bohemica, Degamella princeps, Microparia speciosa a
vzácně i Girvanopyge occipitalis. Ostatní trilobiti reprezentují druhy žijící při dně. Patří k nim
Zelizskella oriens, Placoparia zippei, Eoharpes benignensis a Nobiliasaphus repulsus. Hojní
jsou graptoliti, zastoupení především stříbřitými pruty druhu Cryptograptus tricornis. Ostatní
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fauna není příliš hojná. Nalezneme zde nejspíše ramenonožce Benignites primulus,
Rafanoglossa impar, drobné mlže, hyolity a vzácněji i další faunu.
Polohy patří do spodní části dobrotivského souvrství a jsou v současnosti jednou z
nejbohatších lokalit tohoto souvrství v Barrandienu. Fosilie nejsou příliš hojné ani nápadné.
Jejich velikost se pohybuje od několika milimetrů do asi 2 cm. Nejlepší je sběr v suti, neboť
břidlice se větráním snadno rozpadají a dají se loupat pouhýma rukama.

Zastávka 2 – Železné rudy: Šárecké souvrství
Těžba rud je v Ejpovicích připomínána od 15. století, kdy byly v Klabavě zřízeny hutě
(zmínky pochází z roku 1643). Stavba druhé pece v roce 1690 dokládá velký význam
místních ložisek železných rud. Na konci 19. století těžba zaniká. Krátce byla obnovena za 1.
světové války. Po uzavření posledních dolů v roce 1926 se těžba znovu obnovuje v průběhu 2.
světové války, avšak již roku 1942 znovu končí.
Ložisko železných rud zaujímá rozsáhlý prostor. Rozpadá se na tří dílčí ložiska. Západní
a jz. část jsou označovány jako „Ejpovice“ a „Pohodnice“ a zabíhají daleko k jz. od Ejpovic.
Na severu překračuje ejpovické ložisko Klabavku a zaujímá prostor vlastního odklizu. Druhé
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ložisko „Anton de Padua“ tvoří menší, tektonicky zakleslá kra mezi Ejpovicemi a Klabavou,
přibližně SZ-JV směru. Jihovýchodně od Klabavy pak leží třetí ložisko „Klabava“, zhruba
mezi říčkou Klabava a státní silnicí Plzeň-Praha. Z historických starých dobývek dodnes
patrných v terénu stojí za zmínku jižně od Klabavy ležící štoly „Kristiánie“ a „Aloisie“. Leží
na samém jižním konci ložiska Anton de Padua. Na západním okraji ejpovického ložiska ležel
důl „Na klínech“. U Kyšic nad železniční tratí můžeme dodnes pozorovat původní staré
dobývky. Větší část starých dobývek však zmizela při obnovené těžbě v 50. letech 20. století
a jen na některých místech jsou zbytky štol a jejich výdřevy patrné.
K exkurzi se nejlépe hodí následující místa:
1. jihovýchodní zátoka jezera nedaleko vtoku Klabavky, ve které je zachován výchoz
šáreckých rud a jejich nadloží (dobrotivské souvrství).
2. severovýchodní zátoka jezera, kde jsou zachovány drobné čočky rud v nejvyšší části
klabavského souvrství a menší výchozy bazální části rud šáreckého souvrství včetně
hranice obou souvrství
3. menší výchozy ve svahu za budovami při jv. konci golfového hřiště, kde je odkryto silně
zvětralé podloží rud (tj. proterozoické břidlice)
4. rokle Přírodní památky U starého hradu u Klabavy, kde je zasypaný vchod a skalní stupeň
tvořený rudami šáreckého stáří, náležející důlnímu dílu Kristianie.
Rudy patřící klabavskému souvrství (střední ordovik, daping) jsou většinou hematitové a tvoří
jen centimetrové vložky v šedomodrých a rudohnědých (hematitem impregnovaných) tufitech
ve vyšší části klabavského souvrstsví. Rudní polohy mívají erozní bázi a často obsahuji větší
množství klastické příměsi včetně hojných křemenných a buližníkových valounků. Oolity
jsou velké 1-2 mm, bývají většinou zploštělé a jejich centrum tvoří větší křemenná zrna nebo
úlomky fosfatických misek ramenonožců. V rudách se nehojně a ve formě hnízd vyskytuje
fauna tvořená převážně lingulátními ramenonožci, s rody Orbithele, Lithobolus a Elkania.
Mocnost poloh rud se rychle mění a u některých lze pozorovat zabořování těžších oolitických
ferolitů do slabě zpevněného tufitického podloží; to bývá plasticky deformováno a někdy jeví
až konvolutní zvrstvení. Tyto znaky ukazují na to, že rudní materiál (oolity) a klastický
materiál (písek, valounky) byly splavovány do prostředí, ve kterém se ukládal jemný
přeplavovaný sopečný materiál. Za zmínku stojí i jedna místní zajímavost. Dno ze sopečného
písku bylo v určitých obdobích hustě osídlováno živočichy (snad sasankami), kteří si
vytvářelI vakovitá, asi 1 cm hluboká doupata. Po jejich opuštění tyto prázdné jamky byly
někdy zcela nebo i jen neúplně zaneseny rudními oolity. Nadloží doupat tvoří opět tufy. Je to
nepochybný doklad o tom, že rudní materiál (oolity) vlečený po dně mořskými proudy byl
v opuštěných jamkách zachytáván jako v pastech, bez toho, že by se vytvořila souvislá rudní
poloha. Jinou zajímavostí je výskyt mechovce podobného koloniálního živočicha (popsaný
původně jako mechovka Berenicea vetera), který povlékal povrch křemenných valounů.
Rudy klabavského souvrství neměly praktický význam vzhledem k malé mocnosti,
čočkovitému vývoji a velkému obsahu siliciklastického materiálu
Hranice s nadložním šáreckým souvrstvím (střední ordovik, darriwil) je patrná vývinem
masivní polohy sideritových rud s vyšším obsahem fosfátových hlízek. Tato poloha je dobře
odkrytá v blízkosti vtoku Klabavky do jezera. Současně se při této hranici mění velikost a tvar
oolitů. Oolity jsou větší, mají až 3-4 mm v průměru, jsou zploštělé a někdy zprohýbané. Jádra
oolitů většinou tvoří drobné úlomky fosfatických misek ramenonožců nebo i zcela chybějí.
Hmota oolitů je převážně hematitová, ale objevují se i polohy z masivního sideritu.
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Zajímavostí jsou hematitem obalené 1-2 cm velké valouny, na kterých hematit tvoří až
několik mm silnou krustu. Svědčí to o intenzívním srážení hematitu i okolo hrubšího
materiálu na dně. Následuje až 20 metrů mocný sled rud šáreckého stáří. Ve sledu se střídají
hnědočervené polohy (převážně hematitové) s polohami šedými (převážně sideritovými).
Místy jsou sideritové polohy druhotně oxidovány na hematit. Velkou část tvoří tzv. skvrnité
rudy. Jsou to polohy, ve kterých hematitové oolity tvoří hnízda a kapsy mezi oolitickým i
celistvým sideritových materiálem. Rudy jsou prakticky bez fosilií a množství
siliciklastického materiálu je menší v porovnání s rudami z podložního souvrství klabavského.
Valouny křemene a buližníků v šáreckých rudách zcela chybí. Hojné jsou stopy po prolézání
sedimentu živočichy. Projevují je jako různé linie a uzlovité hrbolky a jamky v rudách.
Velikost oolitů se mění na různých místech rudního revíru. Polohy rud z důlního dílu
Kristiánie u Klabavy jsou v porovnání s rudami při sv. okraji jezera výrazně jemnozrnnější,
velikost oolitů dosahuje jen 1 milimetr.
Jak uvádí Kukal (1962), z petrografického výzkumu vyplývá, že v době sedimentace rud
šáreckého souvrství byl přínos siliciklastického materiálu z pevniny na SZ výrazně snížen
oproti situaci v době sedimentace souvrství klabavského. Mořská transgrese na počátku
sedimentace šáreckého souvrství posunula pobřežní linii dále k severu a současně se zastavil
přínos sopečného materiálu z pevniny. I samotná souše asi byla více peneplenizována. To
podpořilo chemogenní sedimentaci na mělčinách, které místy získaly až lagunární charakter.
Celkově si lze situaci v době sedimentace rud představit jako pobřeží s řadou poloizolovaných
i téměř izolovaných zátok a lagun podél severního pobřeží pánve. V pruhu od Ejpovic na
Březinu a dále k SV do prostoru Zbirožska a Hudlicka existovalo členité pobřeží, snad i
s ostrůvky, podél kterého probíhala chemogenní sedimentace ferolitů. Železo se zde ukládalo
převážně v oxidické formě s oolitickou stavbou. Od tohoto prostředí se směrem do pánve
ukládaly rudy karbonátové (siderit) a v ještě hlubším prostředí i oolity silikátové (illitové, tzv.
„myelinové“ a chloritové), které mají obsah železa již velmi nízký. Obsah železa
v ejpovických rudách byl poměrně nízký vzhledem k vyššímu zastoupení jílového materiálu.
Průměrně rudy obsahují 26,2 % Fe.
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Zastáka 3 – Holocénní nivní uloženiny řeky Klabavky
Při těžbě rud v polovině 20. století byl tok řeky Klabavky uměle zahlouben pod původní
úroveň říčního koryta. Tato zahloubení činí asi 3-4 metry v blízkosti jezera. Díky tomu došlo
k eroznímu obnažení výplně údolí až na skalní podloží, které leželo několik metrů pod úrovní
aluviální nivy. Povodně v posledním desetiletí obnažily blíže vtoku Klabavsky do jezera
takovou nivní výplň. Lze zde tedy studovat profil holocenní výplní říčního údolí, tedy
fenomén, který je dnes skryt pod úrovní hladiny většiny našich řek.
Přirozeně řeka Klabavka tekla po skalním podloží naposledy v teplém období
posledního glaciálu, würmské doby ledové. V té tobě byla její hladina o několik (2-6 metrů)
níže nežli v době historicky nedávné. V průběhu posledního chladného období, před asi 12 –
15 tis. lety bylo koryto zaneseno hrubými štěrky. Ty tvoří asi 1-2 metry mocnou polohu na
skalním podloží. Valouny těchto štěrků jsou dobře omleté, značně velké, do velikosti až 30
cm a jsou tvořené slepenci a pískovci kambria a ordoviku. Oteplení související s koncem
würmského glaciálu a narůstající dešťové srážky na počátku holocénu začaly v té době
splachovat sprašové návěje a sprašové hlíny do údolí Klabavky. Údolí bylo zaplňované
sprašovými hlínami, které dnes tvoří ve stěně asi 1 m mocnou jednolitou, světle hnědou
polohu s nápadnými svislými stěnami a blokovým rozpadem. Tato výplň téměř neobsahuje
hrubší písčitou nebo štěrkovou příměs a reprezentuje materiál usazený před několika tisíci
lety. Nad touto výplní leží poměrně tenká poloha jemných štěrkopísku a písků, které
neosahují vyšší podíl jílu. Je patrné, že sprašové hlíny byly v té době z okolní krajiny ve velké
míře již spláchnuty a přínos jemného materiálu z okolní krajiny již byl nepodstatný. Krajina
byla zarostlá vegetací, která zabraňovala erozi. V korytu se ukládal jen hrubozrnější
štěrkopísčitý materiál. Ve vyšší části tohoto štěrkopísku lze nalézt vysoký podíl tmavě
černozeleného sklovitého materiálu. Je jím struska, která byla do koryta spláchnuta z
železnorudných pecí v Rokycanech a Klabavě v posledních stoletích.
Při povodních v roce 2002 se z nevelké říčky stal dravý tok. O síle proudu svědčí
skutečnost, že došlo ke spláchnutí regulované části dna Klabavky (dno bylo vybetonováno asi
30-40 silnými betonovými deskami) do ejpovického jezera. Tyto betonové desky byly
spláchnuty do jezera a řeka znovu začala téci po skalním podloží. Daleko proti proudu se
vytvořily peřeje na zborceném betonovém dně. U ústí Klabavky se vytvořila delta z
naplaveného štěrku a písku, s několika dílčími koryty a výškovými terasami. Tok byl v
následujících letech znovu uměle regulován, s mohutnými žulovými zdržemi a koryto bylo
opětně vyloženo mohutnými kamennými bloky.
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Odkrytá výplň holocénních nivních uloženin řeky Klabavky
3 Závěr
Ejpovické okolí je vhodným místem na geologické exkurze. Je zde zastoupeny na malé
ploše různé paleontologické, mineralogické a geomorfologické fenomény. Za zmínku stojí i
historický hornický význam území.
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CHEMICKÝ KEMP 2012
ADSORPCE NA AKTIVNÍ UHLÍ
Jitka ŠTROFOVÁ
1 Úvod
Účastníci chemického kempu měli letos další příležitost prakticky se seznámit
s některými pojmy z oboru fyzikální chemie. Tentokrát se jednalo o adsorpci, které se využívá
například při čištění odpadních vod a plynů.
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 Rovnice adsorpční izotermy
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
kde k a  < 1jsou konstanty charakterizující adsorbent a adsorbát za dané teploty a c je
koncentrace látky po dosažení adsorpční rovnováhy. (Novák, 2001)
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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]
0,8
0,4
0,2
0,1
Objem odpipetovaný ze
250
125
62,5
31,5
zásobního roztoku [cm3]
Objem odpipetovaný
2,5
5
12,5
12,5
k titraci [cm3]
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)
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
www.podporatalentu.cz
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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)
V (NaOH)
n (CH COOH) nk(CH3COOH) ck(CH3COOH)
a
Průměr k 3
Průměr 0 3
[g] [cm3]
[cm3]
[cm ]
[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 CH 3COOH  10  nk CH 3COOH
Hledané látkové množství kyseliny octové adsorbované na 1 g aktivního uhlí získáme
z následujícího vztahu
n CH 3COOH  nk CH 3COOH
a 0
mC
Význam jednotlivých symbolů je uveden pod tabulkou 2.
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
www.podporatalentu.cz
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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: a = 0,6499 a k = 0,0021
(log k = - 2,6803).
4 Závěr
Účastníci kempu se seznámili s pojmem adsorpce. Prakticky sledovali schopnost
kyseliny octové adsorbovat se na aktivní uhlí a na základě vlastních měření určili konstanty
Freundlichovy rovnice, která popisuje závislost adsorbovaného množství látky na její
rovnovážné koncentraci. Kromě metodiky stanovení adsorpční izotermy a zpracování
experimentálních dat na počítači si také procvičili některé základní laboratorní operace
(příprava odměrných roztoků, titrace) a chemické výpočty.
5 Použitá literatura
MALIJEVSKÝ, A. a kol. Breviář z fyzikální chemie. 1. vyd. Praha: VŠCHT, 2000. 280 s.
ISBN 80-7080-403-3.
NOVÁK, J. a kol. Fyzikální chemie II. 1. vyd. Praha: VŠCHT, 2001. 316 s. ISBN 80-7080436-X.
6 Kontakt na autora
Mgr. Jitka Štrofová, Ph.D.
Katedra chemie FPE ZČU v Plzni, strofova@kch.zcu.cz
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VYSOKOÚČINNÁ KAPALINOVÁ CHROMATOGRAFIE
Vladimír NÁPRAVNÍK
1 Úvod
Chromatografie je separační proces, při kterém se látky rozdělují mezi dvě nemísitelné
fáze, jednu pohyblivou (mobilní) a druhou nepohyblivou (stacionární), na základě fyzikálněchemických interakcí, jako jsou adsorbce, rozpouštění, iontová výměna apod. Složky směsi
látky, přítomné v mobilní fázi, se pohybují podél stacionární fáze různou rychlostí, protože
jsou interakcí se stacionární fází více či méně zpomalovány v závislosti na hodnotách
distribučních konstant (rovnovážných konstant příslušné interakce). Látky, které interagují
silněji se stacionární fází, se pohybují pomaleji, než látky, jejichž interakce jsou slabší. Pokud
je dráha, kterou směs látek urazí podél stacionární fáze, dostatečně dlouhá a distribuční
konstanty dostatečně rozdílné, rozdělí se směs látek na zóny jednotlivých složek.
Chromatografická separace látek v koloně je provedena eluční technikou, při které systémem
protéká konstantní rychlostí mobilní fáze o konstantním složení, tedy o konstantní eluční síle
(tzv. isokratická eluce). Doba, kterou chromatografovaná látka stráví v koloně, se nazývá
retenční (eluční) čas. Závislost koncentrace solutů (látek rozpuštěných v mobilní fázi) na čase
(na objemu proteklé mobilní fáze) se nazývá eluční křivka. Tvar eluční křivky je dán složitou
kombinací řady vlivů, které na látku procházející chromatografickým systémem působí
(gaussovská distribuce koncentrace solutů).
Úkolem experimentálního cvičení bylo zjistit přítomnost 3 organických kyselin – vinné,
jablečné a citronové ve vzorku červeného vína, zakoupeného v obchodní síti.
2 Složení chromatografického systému
V rámci praktické činnosti byl využíván isokratický analytický systém HPLC, složený
z následujících součástí:
 čerpadlo LCP 4020.3,
 dávkovací ventil (smyčkový),
 spektrofotometr LCD 2083.1,
 termostat kolon,
 kolona Polymer IEX H form,
 chromatografická stanice CSW.
Kolony WATREX Polymer IEX H form jsou vhodné pro dělení cukrů, alkoholů
a organických kyselin nejrůznějších přírodních produktů. Separace probíhá mechanismem
iontové exkluse. Náplní je sulfonovaný styren-divinylbenzenový sorbent ve vodíkové formě
(organický měnič iontů).
3 Pomůcky a chemikálie
Další pomůcky a chemikálie potřebné k provedení experimentálního úkolu byly:
 mikrodávkovač HAMILTON,
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jednorázové mikrofiltry MINISART (průměr pórů 0,45 m),
pipeta nedělená (10 cm3),
3 odměrné baňky (50 cm3),
střička s destilovanou vodou,
analytické váhy,
kyselina vinná, p.a.,
kyselina citronová, p.a.,
kyselina jablečná, p.a.,
9 mM kyselina sírová,
vzorek červeného vína.

4 Organické kyseliny ve vínech
Kyseliny jsou přirozenou složkou moštů a vín. Vznikají většinou při fotosyntéze, růstu
a zrání hroznů. V moštu a ve víně jsou nejvíce zastoupené kyselina vinná a jablečná. Během
kvašení a zrání vína se obsah kyselin mění a vznikají i kyseliny, které se v moště původně
nenacházely, jako mléčná, jantarová a jiné. Celkový obsah kyselin ve víně je 5 – 7 g/l. Obsah
kyseliny vinné se po kvasném procesu sníží v důsledku vysrážení ve formě hydrogenvinanu
draselného a vinanu vápenatého. Kyselina jablečná se odbourává mléčnými bakteriemi na
kyselinu mléčnou a jiné produkty, zejména kyselinu octovou. Kromě uvedených kyselin se
vytváří ve víně i kyselina jantarová a mravenčí, které vznikají jako vedlejší produkty
alkoholového kvašení činností kvasinek, ale zejména činností bakterií. (Farkaš 1983).
5 Pracovní postup úkolu
 Nastavte hodnoty podmínek měření na přístrojích:
- průtok mobilní fáze: 1,0 cm3/min,
- teplota termostatu kolony: 25 °C,
- spektrofotometr: 210 nm.
 Připravte si roztoky standardů kyseliny vinné, citronové a jablečné v odměrných
baňkách (50 cm3) o koncentraci 1g·dm-3. Navážky provádějte na laboratorních
analytických vahách.
 Připravte si směs z jednotlivých roztoků kyselin v poměru 1:1:1 odpipetováním
10 cm3 z každého standardu. Tuto směs zfiltrujte jednorázovým mikrofiltrem.
 Zapněte výbojku detektoru a během ustalování nulové linie detektoru nastavte podle
pokynů vedoucího praktik parametry stanice CSW, jež určují a popisují podmínky
měření.
 Po ustálení nulové linie (zobrazované na monitoru počítače) přistupte k nanášení
standardu injekční jehlou. Rukojeť dávkovacího ventilu musí být v poloze LOAD.
Naneste standard a spusťte analýzu přetočením ventilu do pravé krajní polohy
INJECT. Sledujte průběh signálu na monitoru počítače. Po 15 minutách ukončete
analýzu příkazem ABORT, pokud není nastaveno automatické ukončení analýzy.
 Z výsledného chromatogramu vytvořte kalibrační graf podle pokynů vedoucího
praktik.
www.podporatalentu.cz
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 První vzorek vína zfiltrujte jednorázovým mikrofiltrem. Naneste vzorek a postupujte
stejným způsobem jako u roztoku standardu. Při nanášení vzorku musí být rukojeť
ventilu v poloze LOAD. Uložte výsledný chromatogram a naneste druhý vzorek vína.
 Po analýze obou vzorků vín přistupte k vyhodnocení chromatogramů pomocí CSW
podle pokynů vedoucího praktik.
6 Použitá literatura
FARKAŠ, J. Biotechnológia vína. Bratislava: Alfa, 1983. 978 s.
7 Kontakt na autora
Mgr. Vladimír Nápravník, Ph.D.
Katedra chemie Fakulty pedagogické ZČU v Plzni
napravni@kch.zcu.cz
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JEDY KOLEM NÁS
Vladimír NÁPRAVNÍK
1 Úvod
Časopisy, televize a reklamy v obchodech i na billboardech nás neustále přesvědčují
o tom, co je důležité pro udržení našeho zdraví od narození až do pokročilého věku. Vnucují
nám, že všechny jejich rady jsou vědecky zdůvodněné a založené na posledních objevech
moderní medicíny. Avšak navzdory pokroku vědeckého bádaní a dostupnosti lékařské péče se
objevují nové, obtížně zvladatelné nemoci. Přes rozsáhlé osvětové kampaně jsou onemocnění
srdce a cév stale častější, od dětství hrozí lidem v rozvinutých zemích obezita a cukrovka,
každý čtvrtý obyvatel Evropy i Ameriky patrně onemocní v pokročilém věku Alzheimerovou
nemocí. Stoupá počet lidí postižených psychiatrickými poruchami, jako jsou poruchy nálady,
deprese, schizofrenie, demence či nespavost. Trvale klesá plodnost mužů i žen. Zatímco nás
zdravotníci varují před epidemií chřipky, o skutečné epidemii autismu, která již postihuje děti
v USA a Kanadě, se u nás zatím nemluví.
Už jsme si zvykli na to, že moderní medicína nabízí pravidla správné životosprávy
a nabádá nás ke správnému způsobu života. Avšak mnoho badatelů si uvědomuje, že současné
přesvědčení o tom, co člověku prospívá a škodí, je vlastně určeno byznysem. Země se stala
laboratoří, kde se testují potraviny, chemikálie, léky i biologické zbraně. Pro laboratorní
pokusy na zvířatech vypracovali vědci etická pravidla, jejichž dodržování se přísně
kontroluje. Nejenom reklamy, ale i odborníci doporučují lidem na základě vědeckých
poznatků užívání a masové rozšíření látek, které se později ukáží jako zdraví škodlivé.
Existuje mnoho přípravků i léků, které musely být po předchozím podání statisícům lidí
staženy z trhu, protože se projevily jejich nežádoucí účinky, které nebyly v menších
klinických ověřovacích studiích statisticky prokázány. Bohužel, tyto informace se na
veřejnost dostávají velmi obtížně a pomalu, protože znamenají velký zásah do zisků firem,
které je produkují. Velmi pomalu se také mění postoj zdravotnických instituci k takovým
poznatkům.
Absurditou doby, ve které žijeme, jsou i protikladné názory odborníků. Jejich diskuse
mnohdy přesahují oblast medicíny – jsme svědky vzájemných útoků a soudních sporů. Jak se
v tom má člověk dnešní doby vyznat?
2 Co se přidává do potravin
Při úvahách o tom, co prospívá a škodí našemu zdraví, zaujímá zpravidla jídlo a pití
první místo. Pravě v této oblasti se často setkáváme s tím, že nejrůznější doporučení se mění
v průběhu času v závislosti na nových poznatcích vědy, ale také podle různých přístupů
(makrobiotika, ajurveda, vegetariánství aj.). Změny vědeckých poznatků však pronikají do
mysli lékařů, poradců, novinářů i tvůrců reklam se značným zpožděním a zakořeněně návyky
dlouho přežívají. Například miliony lidí konzumují aspartam, aby se vyhnuly konzumaci
nezdravého cukru, nebyly obézní a neriskovaly vznik cukrovky. Hliníkem nás zásobuji
vodárny na celém světě, tetrapakové obaly nejrůznějších nápojů, kosmetika i vakcíny.
Osvětově akce na obranu našich cév a srdcí doporučováním konzumace margarinů zapustily
hluboké kořeny v myslích mnoha lidi. Domníváme se, že nebezpečný glutamát nás ohrožuje
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pouze v čínských restauracích, avšak to, že je v kojenecké výživě a mnoha dalších
potravinách skryt pod názvy proteinový nebo kvasničný hydrolyzát, běžný konzument neví.
Občas pronikne na veřejnost skandál s opravdu nebezpečnou látkou v potravinách, jako tomu
bylo v Číně s přidáváním melaminu do mléka nebo s dioxiny ve vepřovém mase a vejcích.
A tak vlastně ani nevíme, komu a čemu věřit. Způsob stravování se v průběhu
posledních desetiletí výrazně změnil. Nakupujeme v hypermarketech, nejraději hotová jídla,
často podle ceny, obalu nebo reklamy. Nikdo se neodváží předvídat, jaké důsledky bude mít
současný způsob stravování na další generace a vývoj dnešní civilizace.
3 Kosmetika – co nám škodí na kůži i pod kůží
Lidé jsou posedlí uctíváním a obdivováním krásy odnepaměti. Stav pleti má
nepochybně velký podíl na vytvoření dojmu krásy. Mladé ženy s měkkou hladkou kůží,
pěknými zuby a lesklými vlasy jsou atraktivní pro muže každého věku. Takový vzhled má
svůj biologický základ: obráží zdraví a energii a pravděpodobně i vyšší hladinu estrogenů,
takže takto vypadající ženy jsou zpravidla dobře vybavené pro otěhotnění, donošení
a výchovu kojenců.
Pleť je vystavená nepříznivým vlivům z prostředí, je ovlivňovaná naší stravou a také
tím, s jakými pocity prožíváme každý den. Zrcadlí celkový stav organismu, fungování ledvin,
jater i znečištění střev. Nedostatek spánku, rozčilování, krčení čela a nosu při rozčilení nebo
při přemýšlení, mhouření očí, úsměvy nebo grimasy, to vše zanechává stopy na našem
vzhledu.
V dnešní době pečují o svoji pleť ženy i muži v každém věku. V touze po krásném
a atraktivním vzhledu používáme rozmanité kosmetické výrobky, kterých je na trhu nesmírně
široká nabídka. Používáme je i v péči o novorozence, kojence a batolata. Téměř všechny
kosmetické výrobky však obsahují velké množství přísad, jejichž mechanismy působení
běžný spotřebitel nezná. Zdravotní rizika některých látek, které každodenně používáme v péči
o pleť a o svůj zevnějšek, si mnohdy neuvědomujeme a snadno podléháme reklamním
kampaním výrobců a prodejců. Základní pravidlo, které bychom měli dodržovat, je
v kosmetice stejné jako v medicíně – nepoškodit. Tabulku se seznamem škodlivých látek
bychom měli mít doma u svojí kosmetiky a jejich seznam v kabelce, a s těmito informacemi
potom vyhledávat výrobky, které uvedené látky neobsahují. Výdaje za kosmetiku jsou
značné, takže je žena raději udržuje v tajnosti. Avšak stejně dobré a často mnohem účinnější
jsou různé suroviny z našich zahrádek nebo i odpady z naší kuchyně.
Jak nám může škodit kosmetika? Způsoby každodenní péče o pleť, směřující k tomu,
abychom nepoškodili to, co máme, nás učí kosmetičky, nebo to s námi někdy sdílejí módní
ikony, královny krásy, obdivované herečky a zpěvačky. Tak třeba paní Květa Fialová říká, že
po celý život používá pouze dobré mýdlo, měkký ručník a teplou vodu (Strunecká 2011,
s. 167).
Je spolehlivě prokázané, že 60 % toho, co aplikujeme na svoji kůži, se vstřebává do těla.
Při pravidelné aplikaci po dobu například jednoho roku není množství vstřebané škodlivé
látky zanedbatelné. Můžeme si také položit otázku: Byli bychom ochotní sníst to, co si
mažeme na kůži? I proto je důležité pití dostatečného množství čisté vody, která pomáhá také
vyplavovat a odstraňovat vstřebané toxiny z kosmetických produktů. Doporučuje se alespoň
sedm sklenic čisté vody denně. Voda udržuje pokožku v hydratovaném, pružném stavu.
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4 Domácnost
Asi málokdy jsme si uvědomili, že při usilovné snaze o očistu svého těla či domácnosti
můžeme navodit značně nebezpečnou situaci pro zdraví celé rodiny? Že můžeme způsobit
pravý opak toho, oč usilujete? Není však nutné vystavovat naše domácnosti a rodiny
nebezpečným chemickým dezinfekčním a čisticím prostředkům. Značnou pozornost bychom
měli věnovat i výběru nádobí, které každodenně používáme. A snad ani není třeba připomínat,
že veškeré úklidové prostředky, kosmetiku a léky musíme udržovat mimo dosah malých dětí.
Snaha o přílišnou čistotu domácnosti může škodit. Bakterie a jejich spory jsou stejně
jako viry všude kolem nás, na všech předmětech, ve vzduchu i na našich rukou. Pokud je náš
imunitní systém zdravý, dokáže jim odolávat. Teprve tehdy, když je náš imunitní systém
oslabený, vyvolává přemnožení patogenní bakterie nebo viru nemoc.
Dítě, které vyrůstá v domácnosti prosycené antibakteriálními mýdly a dezinfekčními
prostředky, které dostává antibiotika a je úzkostlivě chráněno před přirozenou „špínou“, viry
a bakteriemi, není schopné vytvořit si přirozenou ochranu před nemocemi a stává se
v pozdějším věku náchylné vůči nemocem. V poslední době se diskutuje o tom, že přehnaná
péče o hygienu je příčinou mnoha alergií a poruch imunitního systému. Jsme svědky toho, že
alergie a poruchy imunitního systému se v posledních dvaceti letech vyskytují ve vyspělých
státech několikanásobně častěji. Je prokázáno, že dezinfekční činidla používaná
v nemocnicích mohou mnohdy bakterie posílit a stimulovat vznik rezistentních kmenů.
K tomu dochází i v domácnostech. Dezinfekční prostředky mohou působit škodlivě i na naše
zdraví.
5 Toxiny v životním prostředí
Poválečný rozvoj průmyslu i zemědělství v minulém století přinesl problémy
s uvolňováním různých odpadů a chemikálií do životního prostředí, do vzduchu, vody, půdy
a tím i do potravin a pitné vody. Na veřejnost postupně pronikají různé skandály, které byly
a jsou spojeny s onemocněním a často i s úmrtími tisíců osob.
Odpady s neurotoxickou rtutí způsobily onemocnění a smrt tisíců osob v některých
oblastech Číny. Podobné problémy vyvolala i konzumace rtutí ošetřeného osiva v mnoha
rozvojových zemích. Setkáváme se s tím, že původní přirozené obranné systémy lidského těla
nás již nedokáží bránit před dříve zdánlivě inertním hliníkem a ten se stává pro člověka
toxickým. Kromě bisfenolů to jsou především látky používané ke zvýšení produkce živočišné
výroby, pesticidy, umělé hmoty, detergenty nebo různé pryskyřice. Výrazné kontroverze se
objevují i v diskusích okolo skleníkového efektu a globálního oteplování.
6 Závěr
Vědci ani politici se v současné době nedokáží shodnout, zda nám hrozí skleníkový
efekt a oteplování, nebo zda naše děti budou užívat život na Zemi v bohaté vegetaci osídlené
mnoha zvířaty. Neumíme tedy stále zhodnotit, zda jsme na cestě k záhubě, nebo k prosperitě.
Každopádně v péči o životní prostředí je každý čin užitečný. Zasadíme si alespoň svůj strom?
7 Použitá literatura
STRUNECKÁ, A., PATOČKA, J. Doba jedová. 1. vyd. Praha: Triton, 2011. 299 s. ISBN
978-80-7387-469-8.
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ATRAKTIVNÍ CHEMICKÉ EXPERIMENTY
Vladimír SIROTEK, Jitka ŠTROFOVÁ
1 Úvod
Přírodní vědy získávají nové poznatky prostřednictvím pozorování a experimentální
činnosti. Oba způsoby by se měly v maximální možné míře promítnout také do výuky chemie
na všech typech škol. Situace je na mnoha školách neuspokojivá a žáci základních a středních
škol se vlastní experimentální činnosti věnují velmi málo. Proto jsme stejně jako v minulých
dvou ročnících chemického kempu připravili pro úspěšné řešitele chemické olympiády řadu
laboratorních úloh včetně atraktivních chemických experimentů.
Pod vedením lektorů z katedry chemie FPE ZČU mohli v rámci kempu jeho účastníci
realizovat tyto pokusy:
 Sopka
 Barevný ohňostroj


Faraonův had





Vodní had



Létající plechovka



Bručící medvídek



Zlatý déšť



Skákající uhlík



Zapalování vodou



Erupce zinku se sírou



Fialový plamen



Oheň bez zápalek



Blesky pod vodou



Modré oscilace



Měření pH



Zeleno-modro-červené oscilace



Vodotrysk



Chemické jo-jo



Semafor



Modrý roztok



Ohňostroj s vodou
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Modré světlo

Účastníci obdrželi materiály s kompletními pracovními návody ke všem uvedeným
pokusům. V následujícím textu jsou velmi stručně popsány jen vybrané experimenty.

2 Zapalování vodou
Na první pohled nesmyslné tvrzení spojuje několik pokusů, kdy místo zápalek
použijeme vodu. Ta funguje v mnoha případech jako iniciátor dané chemické reakce.
2.1 Reakce jodu s hliníkem (Richtr, 1995, Richtr 2008)
Jemně rozetřený jod se důkladně smísí s práškovým hliníkem v poměru váhových dílů
1:1. Směs navršíme na nehořlavou podložku v digestoři a přikápneme trochu vody. Po chvíli
začnou ze směsi unikat fialové dýmy, sublimující jod, a směs vzplane. Jedná se o silně
exotermickou rekci, při níž vzniká kromě velkého množství tepla ještě jodid hlinitý. Voda
v tomto případě funguje jako katalyzátor.
2.2 Ohňostroj s vodou (Richtr, 1995)
V tomto případě voda iniciuje reakci dusičnanu amonného, práškového zinku a chloridu
amonného, který působí jako katalyzátor. Reakce je velmi prudká a silně exotermická, lze ji
vystihnout následující rovnicí:
2 NH4NO3 + 2 Zn
2 ZnO + N2 + 4 H2O
3 Oxidační účinky chlorečnanu draselného
Chlorečnan je velmi silné oxidační činidlo, a proto se s ním musí zacházet velmi
opatrně. Jeho oxidační účinky se dají demonstrovat následujícími pokusy.
3.1 Bručící medvídek
Chlorečnan draselný nasypeme do zkumavky, pod níž postavíme misku s pískem, a
roztavíme jej. Do taveniny vhodíme kousek želatinových medvídků. Ty obsahují velké
množství cukru, který se oxiduje kyslíkem uvolněným z chlorečnanu draselného. Silně
exotermická reakce je doprovázena světelnými a zvukovými efekty.
3.2 Barevný ohňostroj
Tento pokus je založen na stejném principu jako předchozí. Směs najemno rozetřeného
chlorečnanu a cukru zabalíme do kousku filtračního papíru a zapálíme. Opět dojde k silně
exotermické reakci cukru s kyslíkem, který se uvolní při tepelném rozkladu chlorečnanu
draselného. Pro větší efekt můžeme ke směsi přidat dusičnan barnatý, který barví plamen do
zelena, nebo dusičnan strontnatý, jež barví plamen karmínově červeně.
3.3 Fialový plamen (Richtr, 1993)
Směs chlorečnanu draselného a cukru navršíme na cihlu nebo jinou nehořlavou
podložku. Přikápneme-li trochu koncentrované kyseliny sírové, směs prudce vzplane
fialovým plamenem. Působením koncentrované H2SO4 na KClO3 vzniká kyselina chlorečná,
která disproporcionuje na oxid chloričitý a kyselinu chloristou. Cukr se oxiduje oxidem
chloričitým.
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2 KClO3 + H2SO4
2 HClO3
HClO2 + HClO3

K2SO4 + 2 HClO3
HClO4 + HClO2
2 ClO2 + H2O

3.4 Oheň bez zápalek (Richtr, 2008)
K jemně rozetřenému chlorečnanu draselného opatrně přikápneme trochu
koncentrované kyseliny sírové a přidáme několik kapek etanolu. Působením koncentrované
H2SO4 na KClO3 vzniká kyselina chlorečná, která disproporcionuje na oxid chloričitý a
kyselinu chloristou. Oxid chloričitý se na světle rozkládá na prvky, vznikající kyslík zapálí
ethanol. Směs okamžitě vzplane a rozstřikuje se.
2 ClO2
Cl2 + 2 O2
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.
4 Použitá literatura
RICHTR, V. Atraktivní pokusy ve výuce chemie. In: CHEMIE XIV. Sborník Pedagogické
fakulty ZČU v Plzni. Plzeň: Pedagogická fakulta ZČU, 1993. s. 65.
RICHTR, V., KRAITR, M. Atraktivní pokusy ve výuce chemie II. In: CHEMIE XV. Sborník
Pedagogické fakulty ZČU v Plzni. Plzeň: Pedagogická fakulta ZČU, 1995. s. 33.
RICHTR, V., ŠTROFOVÁ, J., KRAITR, M. Atraktivní pokusy ve výuce chemie V. In:
CHEMIE XXII. Sborník katedry chemie FPE ZČU. Plzeň: ZČU, 2008. s. 65. ISBN 978-807043-683-7.
5 Kontakt na autora
PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc.
Katedra chemie FPE ZČU v Plzni
sirotek@kch.zcu.cz

Mgr. Jitka Štrofová, Ph.D.
Katedra chemie FPE ZČU v Plzni
strofova@kch.zcu.cz

www.podporatalentu.cz
24

STANOVENÍ ROZPUSTNOSTI ANORGANICKÝCH LÁTEK
Vladimír SIROTEK
1 Úvod
Jednou z významných vlastností sloučenin, a to jak anorganických, tak i organických, je
jejich rozpustnost v různých rozpouštědlech, zvláště pak ve vodě. Voda jako silně polární
kapalina rozpouští látky, které mají rovněž polární charakter. Řada látek se rozpouští ve vodě
dobře (např. dusičnan draselný), některé méně (např. chlorid sodný) a jiné tak málo, že je
pokládáme za prakticky nerozpustné (např. kovy, jodid stříbrný apod.).
Rozpustnost látek závisí na teplotě. Látky,
jejichž rozpustnost se stoupající teplotou vzrůstá,
spotřebovávají při rozpouštění teplo, naopak
látky, u nichž rozpustnost se stoupající teplotou
klesá, při rozpouštění teplo uvolňují.
Rozpustnost látek udáváme několikerým
způsobem:
1. počtem gramů látky, rozpuštěné ve 100 g
rozpouštědla;
2. počtem gramů látky, rozpuštěné ve 100 g
roztoku;
3. počtem gramů látky, rozpuštěné ve 100 ml
roztoku;
4. počtem dílů rozpouštědla, potřebných
k rozpuštění jednoho dílu látky.
Závislost
rozpustnosti
na
teplotě
vyjadřujeme křivkami rozpustnosti (viz obr).
Naneseme-li v souřadném systému na osu
pořadnic rozpustnost látky a na osu úseček
teplotu, při níž byla rozpustnost stanovena,
dostáváme pro danou látku křivku rozpustnosti, která má spojitý charakter pokud se nemění
tuhá fáze. Mění-li se modifikace studované sloučeniny, nebo hydrát s větším počtem
krystalových vod na hydrát krystalovou vodou chudší (nebo na bezvodou látku), objeví se na
křivce rozpustnosti zlom.
2 Princip a metodika
Množství látky, které se rozpustí v daném množství (objemu) rozpouštědla (roztoku)
zjistíme po odpaření do sucha odváženého množství nasyceného roztoku při dané teplotě (tzv.
odparek). Z hmotnosti výchozího objemu nasyceného roztoku a hmotnosti odparku
vypočteme rozpustnost. Přípravu nasyceného roztoku při dané teplotě provádíme
v improvizovaných podmínkách na vodní lázni.
2.1 Příprava nasyceného roztoku při dané teplotě:
www.podporatalentu.cz
25

Ze vzorku pro stanovení rozpustnosti odsypeme část do třecí misky a jemně rozetřeme.
Do kádinky odměříme asi 30-50 ml destilované vody a vsypeme do ní rozetřený vzorek.
Zahříváme pomalu asi na 45 o C (na stěně kádinky udržíme ještě ruku) a teplotu sledujeme na
teploměru. Důkladně přitom roztokem mícháme skleněnou tyčinkou. Na dně kádinky musí
zůstat malá část nerozpuštěné látky. Není-li tomu tak, vsypeme další podíl rozetřeného
vzorku. Pak upevníme kádinku do držáku a necháme ji temperovat na vodní lázni asi
15 minut za občasného míchání roztoku v kádince. Když má nasycený roztok požadovanou
teplotu, zahřátou pipetou odpipetujeme opatrně 5 ml nasyceného roztoku tak, aby do pipety
nevnikl nerozpuštěný podíl, zbylý na dně kádinky. Odměřený roztok vypustíme z pipety do
předem vyžíhané a zvážené porcelánové misky.
2.2 Úkol
Stanovte rozpustnost u jednoho neznámého vzorku při teplotách 20 o C, 30 o C a 40 o C;
rozpustnost vyjádřete v jednotkách g/100 g H2O.
Graficky znázorněte křivku rozpustnosti daného vzorku. Pro tuto křivku použijte
vyjádření rozpustnosti počtem gramů látky, rozpuštěné ve 100 g vody.
2.3 Pracovní postup
1. Připravíme nasycený roztok při teplotě 40 o C.
2. Prázdnou, čistou porcelánovou misku vyžíháme do konstantní hmotnosti. Vyžíhanou
misku zvážíme na technických vahách a její hmotnost označíme ZK.
3. Do zvážené misky napipetujeme 5 ml nasyceného roztoku vytemperovaného na 40 ° C
a misku s roztokem zvážíme (hmotnost Z1). Před pipetováním předehřejeme pipetu
krátce v sušárně; při nasátí nasyceného roztoku, vytemperovaného na 40 o C do
chladné pipety by mohlo dojít k uzavření ústí pipety vykrystalovanou látkou.
4. Misku s roztokem opatrně zahříváme proudem horkého vzduchu plynovým kahanem
na zařízení, které umožňuje velmi pomalé odpařování roztoku. Plamen zmenšíme
natolik, aby při odpařování roztoku nedocházelo k varu a vystřikování látky z misky.
Po odpaření veškeré vody provádíme dosušení v sušárně při teplotě nad 100 o C.
5. Misku s odparkem sušíme do konstantní hmotnosti (hmotnost Z2).
6. Celý postup opakujeme s temperací roztoku na 30 ° C.
7. Nakonec provedeme celý postup při teplotě 20 o C. Ochlazení na tuto teplotu je třeba
provádět pod proudem studené vody.
8. Hmotnostní množství vody vyjádříme ze vztahu:
Z1 - ZK - (Z2 - ZK) = Z1 - Z2
a výslednou rozpustnost s (° C):
Z  ZK
s 2
100 (gramů látky ve 100 gramech vody).
Z1  Z 2
9. Závislost rozpustnosti látky (osa y) na teplotě (osa x) znázorníme graficky.
3 Závěr
Úloha je časově náročná; podmínkou včasného zvládnutí celého pracovního postupu je
provádění několika operací najednou, např. při temperování nasyceného roztoku vážíme
zároveň prázdné misky, při odpařování roztoku temperujeme vodní lázeň na další teplotu atd.
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Dbáme však na to, abychom vyloučili záměnu misek (zejména u těch, které se dosušují
v sušárně).
V praxi se sestrojují křivky rozpustnosti jednak z daleko většího počtu měření (než ze
tří, jako je tomu v této úloze), jednak ve větším teplotním intervalu (v této úloze pouze mezi
20–40 oC). Protože získání hodnoty rozpustnosti látky při vyšších teplotách je technicky
náročné, omezujeme se v tomto případě pouze na nižší teploty.
4 Použitá literatura
DRÁTOVSKÝ, M., PAČESOVÁ, L., ROSICKÝ, J. Laboratorní technika. Praha: UK, 1982.
119 s.
EYSSELTOVÁ, J., MIČKA, Z., LUKEŠ, I. Základy laboratorní techniky. Praha: UK, 2004.
95 s. ISBN 80-246-0783-2.
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KVALITATIVNÍ ANALÝZA
DŮKAZY VYBRANÝCH KATIONTŮ A ANIONTŮ
Jan HRDLIČKA
1 Úvod
Máme-li v neznámém vzorku dokázat nějaký prvek, respektive jeho kation či anion,
musí být důkaz jednoznačný. K tomu v chemii velmi dlouho sloužily především reakce
srážecí, při kterých vznikaly různě zabarvené sraženiny, nebo docházelo k výrazným změnám
barvy roztoku díky reakcím redoxním nebo komplexotvorným. Postupně se vyvinuly různé
systémy dokazování kationtů. Jeden z nejpropracovanějších využívá k rozdělení kationtů
do skupin jako základní činidlo sulfanovou kyselinu a její soli. Tento postup je znám
pod názvem sirovodíkový postup dělení kationtů nebo též postup podle Fresenia.
Základní myšlenkou tohoto postupu je rozdělení kationtů do několika skupin pomocí
tzv. skupinových činidel. Vzniklé sraženiny každé skupiny jsou od zbytku vzorku odděleny
filtrací a dále zpracovávány až do stavu, kdy lze jednoznačně prokázat jednotlivé kationty
z dané skupiny, které byly ve vzorku přítomné.
Vzhledem k rozmanitosti aniontů a s tím souvisejícím nedostatkem vhodných
skupinových činidel, je analýza směsí aniontů úkolem velmi obtížným. Oproti směsi kationtů,
kde lze dosáhnout skupinovými činidly poměrně dokonalého rozdělení do skupin, je dělení
aniontů velmi nedokonalé. Souvisí to s poměrně velkou rozpustností „nerozpustných“ solí,
která je nepoměrně vyšší než např. u sraženin sulfidů kovů. Přitom lze jednotlivé rozpustnosti
nebo nerozpustnosti posuzovat pouze relativně: jednu a tutéž sůl označíme jednou
za nerozpustnou a v jiných podmínkách bude více méně rozpustnou. V souvislosti s těmito
fakty je u aniontů velmi časté přecházení z jedné skupiny do druhé v závislosti
na podmínkách.
Je zřejmé, že za těchto okolností by bylo nemožné provádět úplné postupné dělení
složitých směsí aniontů. Naštěstí se v přírodních nebo průmyslových vzorcích vyskytuje vedle
sebe vždy jen poměrně malý počet aniontů. Zpravidla se zde opakuje omezený počet
kombinací, takže pro tyto úzké směsi byly vypracovány solidní postupy dělení. Přirozené
směsi obsahují obvykle SO42-, SO32-, S2O32-, S2-, HS-, SCN-, Cl-, Br-, I-, IO3-, BrO3-, ClO apod.
Pokud se v roztoku vyskytuje daný prvek v různých oxidačních stavech, ať už jako
kation (např. Fe2+ a Fe3+), nebo jako anion (např. NO2- a NO3-), je třeba finální důkaz
mocenství prvku provést s využitím redoxních reakcí. Tyto důkazy je nutné provádět většinou
z původního vzorku, neboť při zpracování může docházet k oxidaci či redukci formy, která se
ve vzorku původně vyskytovala. Dále je třeba vzít v úvahu i to, že většinou se nevyskytuje
ve vzorku jen jedna z forem, ale obě, přičemž v závislosti na podmínkách se ustaví mezi
těmito formami rovnováha. Tato rovnováha je relativně stabilní a často dochází k tomu, že
jeden oxidační stav stanovovaného prvku výrazně převažuje.
2 Provádění důkazových reakcí
Důkazové reakce nejsnadněji provádíme ve zkumavkách, v případě malých množství
roztoku vzorku je možné používat tzv. kapkovací destičku, nebo důkaz provádíme v kapce
vzorku naneseném na filtračním papíru.
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Obvykle postupujeme tak, že do zkumavky odlijeme opatrně asi 1 ml vzorku a k němu
buď pomocí kapátka, nebo opatrným přiléváním postupně přidáváme roztok činidla. Přitom
sledujeme, zda dochází v roztoku ke změnám, např. tvorbě sraženiny, nebo barvy roztoku.
V některých případech může dojít k tomu, že vzniklá sraženina se dalšími přídavky činidla
opět rozpustí. Všechny pozorované změny pečlivě zapisujeme.
2 Vybrané důkazy některých iontů
2.1 Reakce železa (rozlišení Fe3+ a Fe2+)
V roztoku vždy existuje rovnováha mezi Fe3+ a Fe2+, která je výrazně ovlivňována
především vzdušným kyslíkem rozpuštěným v roztoku Přitom lze vždy dokázat v roztoku
jednoho z iontů malé množství druhého iontu. Ionty železnaté od železitých lze rozlišit
snadno pomocí roztoků hexakyanoželezitanu, resp. hexakyanoželeznatanu. Vzhledem
ke stárnutí těchto roztoků a ustavovování rovnováhy meze Fe2+ a Fe3+ lze využít jen čerstvé
roztoky.
Důkaz Fe3+ kyanoželeznatanem draselným
Ke vzorku okyselenému HCl přidáme roztok K4[Fe(CN)6]. Vznikne modrá sedlina,
případně intenzivně modře zbarvený roztok berlínské modři – Fe4(3+)[Fe(2+)(CN)6]3. Reakce
není sice specifická, ale pro svou výraznost je průkazná i při současném průběhu rušících
reakcí ve směsi iontů. (V přítomnosti rušících iontů se mohou zároveň vylučovat bílé až
tmavohnědé sedliny, přičemž však vždy postřehneme vznik berlínské modři.)
Důkaz Fe3+ thiokyanatanem draselným
K roztoku přidáme KSCN. Vytvoří se intenzivní červenohnědé zbarvení Fe[Fe(SCN)6],
které je i při povaření roztoku stálé. Zbarvení lze vytřepat do éteru nebo amylalkoholu.
Reakce je vysoce selektivní, protože reakce ostatních iontů nejsou tak výrazné, aby překryly
zbarvení Fe[Fe(SCN)6].
Důkaz Fe2+ kyanoželezitanem draselným
Vzorek okyselíme zředěnou HCl a přidáme roztok K3[Fe(CN)6]. Vyloučí se sraženina
berlínské modři. Dochází zde nejprve k oxidačně redukční reakci:
Fe2+ + [Fe(CN)6]3- ↔ Fe3+ + [Fe(CN)6]4a okamžitě následuje srážecí reakce – viz důkaz Fe3+.
Důkaz Fe2+ kyanoželeznatanem draselným
K okyselenému roztoku přidáme roztok K4[Fe(CN)6]. Vytvoří se bílá sedlina
(2+)
K2Fe [Fe(2+)(CN)6], která je zbarvena zpravidla ihned světlomodře a toto zbarvení postupně
zesílí. Ve vzorku Fe2+ jsou vždy přítomny ve stopách i ionty Fe3+, které vylučují berlínskou
modř. Uvedená bílá sedlina se pak oxiduje vzdušným kyslíkem též na berlínskou modř.
Důkaz Fe2+ dimethylglyoximem v amoniakálním prostředí
K asi 1 ml vzorku přidáme 1 ml roztoku dimethylglyoximu. Ke směsi přidáváme
po kapkách amoniak. V alkalickém amoniakálním prostředí dojde k červenému zabarvení
roztoku vznikajícím komplexem želenatého iontu s dimethylglyoximem.
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2.2 Reakce molybdenu (MoO42-)
Roztok obsahující molybdenanový anion reaguje se sulfidem amonným za vzniku
žlutého zabarvení, jehož intenzita se pomalu prohlubuje až do červené barvy, způsobené
tetrathiomolybdenanem.
MoO42- + (NH4)2S --> MoS42- + NH4OH
Přídavkem
molybdenového.

kyseliny

k roztoku

se

začne

vylučovat

černá

sražena

sulfidu

MoS42- --> MoS3 + S2Obdobné reakce poskytuje také vanadičnan. Pro specifický důkaz molybdenu lze použít
reakci s thiokynantanem a chloridem cínatým. K roztoku molybdenanu se přidá roztok
thiokyanatanu draselného. Ke směsi se pak přidá roztok chloridu cínatého. Vzniká žluté
zabarvení, které postupně tmavne až do červeného odstínu. To je připisováno buď Mo V, nebo
K3[Mo(SCN)6].

2.3 Reakce olova (Pb2+)
K roztoku Pb2+ přidáváme roztok hydroxidu. Nejdříve vzniká bílá sraženina hydroxidu,
která se v nadbytku hydroxidu rozpustí na olovnatan. Pokud k tomuto roztoku přidáme
bromovou vodu, vzniká žlutá sraženina (převážně bromidu olovnatého), která postupně
tmavne vznikajícím oxidem olovičitým.
Pb2+ + 2 OH- --> Pb(OH)2
Pb(OH)2 + OH- --> [Pb(OH)3][Pb(OH)3]- + Br2 --> PbO2 + H2O + 2 Br- + H+
2.4 Reakce kobaltu (Co2+)
Kobaltnatý ion reaguje s hydroxidem za vzniku modré sraženiny zásaditých solí.
Dalšími přídavky postupně přechází na světle hnědou až narůžovělou sraženinu hydroxidu
kobaltnatého. Pokud vlhkou sraženinu necháme na vzduchu, její barva postupně tmavne až
do hnědé, neboť již působením vzdušného kyslíku se oxiduje na hydroxid kobaltitý.
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2 Co(OH)2 + H2O + ½ O2 --> 2 Co(OH)3
Pokud použijeme místo alkalického hydroxidu roztoku amoniaku, tak se vznikající
modrá sraženina zásaditých solí v nadbytku amoniaku pomalu rozpouští za vzniku
ammokomplexů kobaltitých [Co(NH3)6]3+, které mají žlutou barvu.
2.5 Reakce niklu (Ni2+)
Nikelnatý ion reaguje s hydroxidem za vzniku světle zelené sraženiny hydroxidu
nikelnatého. Ten je na vzduchu stabilní, ale pokud jej oxidujeme bromovou vodou, začne
černat vznikajícím hydroxidem niklitým.
2 Ni(OH)2 + Br2 + 2 OH- --> 2 Ni(OH)3 + 2 BrPři použití roztoku amoniaku místo alkalického hydroxidu vznikající zelená sraženina
hydroxidu nikelnatého již minimálním nadbytkem amoniaku přechází na sytě modrý roztok
ammosoli nikelnaté [Ni(NH3)6]2+.
2.6 Reakce hořčíku (Mg2+)
K důkazům hořčíku se využívá adsorpce různých barviv na povrch sraženiny Mg(OH)2,
která vzniká v alkalickém prostředí. Mimo známé reakce s magnesonem lze využít například
i adsorpci jodu. Jako činidlo se užívá roztok jodnanu. Ten se připraví z roztoku jodu v jodidu
draselném přidáváním alkalického hydroxidu až do odbarvení roztoku.
I2 + NaOH --> NaI + NaIO + H2O
Takto připravený roztok jodnanu se přidá k roztoku hořečnatého iontu. Vzniká objemná
sraženina hydroxidu hořečnatého, která je vybarvena červenohnědě vyloučeným jodem. Tato
reakce je zároveň ukázkou vlivu prostředí na rovnováhu reakce.

2.7 Katalytický účinek mědi (Cu2+)
Reakce železitých iontů s thiosíranem probíhá za normálních podmínek relativně
pomalu za vzniku železnaté soli a tetrathionanu. Přechodně přitom vznikají komplexy
thiosíranového iontu se železitým kationtem, které jsou intenzivně fialové. Pokud je v roztoku
přítomna jen stopa měďnaté soli, reakce probíhá prakticky okamžitě.
Fe3+ + 2 S2O32- --> [Fe(S2O3)2][Fe(S2O3)2]- + Fe3+ --> 2 Fe2+ + S4O62Do dvou zkumavek dáme roztok Fe3+ s přídavkem KSCN (pro zvýraznění příromnosti
Fe ). Do jedné zkumavky přidáme roztok obsahující malé množství iontů Cu2+. Pak k oběma
roztokům přidáváme thiosíran. Roztok s obsahem měďnatých iontů se prakticky okamžitě
odbarví.
3+
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2.8 Reakce síranů
Důkaz síranů vyloučením BaSO4
K 1 ml roztoku přidáme 2 kapky koncentrované HCl a přikapáváme roztok BaCl2.
Vznikne-li ihned nebo v několika vteřinách bílá sraženina, která se po přidání dalších 2 – 3
kapek HCl nerozpustí, svědčí to o přítomnosti SO42-.
Důkaz síranů vyloučením BaSO4 v přítomnosti KMnO4
K 1 ml roztoku přidáme 2 kapky koncentrované HCl, zahřejeme k varu, přidáme
několik kapek 1% roztoku KMnO4 a přikapáváme BaCl2. Po usazení sedliny přikápneme
roztok NaHSO3 do odbarvení roztoku nad sedlinou, která zůstane růžově zbarvena (zbarvení
je zřetelnější po odfiltrování). Růžové zabarvení sraženiny je způsobeno zachycením malých
částí roztoku uvnitř sraženiny. Tam jsou pak nepřístupné pro přidaný hydrogensiřičitan
a neodbarví se. Reakce je jednoznačná pro sírany.
2.9 Rozlišení halogenidů
Protože se obvykle v přírodních vzorcích vyskytují různé halogenidy vedle sebe, je
důležité rozlišit je od sebe navzájem. K tomu se nejčastěji používá jejich rozdílné oxidační
síly, která určuje průběh vzájemných reakcí.
Důkaz chloridů
Ke vzorku přidáme roztok dusičnanu rtuťného Hg2(NO3)2. Vyloučí se bílá sedlina, která
po přidání roztoku amoniaku zčerná vyloučenou rtutí. Jedná se o reakce:
2 Cl- + Hg22+ --> Hg2Cl2
Hg2Cl2 + 2 NH3 --> Hg(NH2)Cl + Hg + NH4Cl
Důkaz bromidů
K důkazu bromidů se využívá toho, že chlor ma výrazně silnější oxidační účinky než
brom. K 1 ml roztoku v malé zkumavce se přidají 3 kapky zředěné H2SO4 (1:4) a 1 ml
sirouhlíku CS2 (nebo chloroformu CHCl3). Pak přikápneme chlorovou vodu a protřepeme.
Zhnědnutí rozpouštědla je důkazem bromidu (elementární brom je výrazně lépe rozpustný
v organickém rozpouštědle a přejde do vrstvy rozpouštědla).
Cl2 + 2 Br- --> 2 Cl- + Br2
Reakci nevadí přítomnost Cl-. V přítomnosti jodidů, které touto reakcí rovněž
dokazujeme, lze při opatrné práci provést současný důkaz I- i Br- z jednoho podílu vzorku (viz
následující důkaz jodidů).
Důkaz jodidů chlorovou vodou (současný důkaz I- a Br-)
K 1 ml okyseleného roztoku přidáme 1 ml sirouhlíku nebo chloroformu a opatrně po
kapkách přidáváme za stálého protřepávání chlorovou vodu. Za přítomnosti I- se organická
vrstva vyloučeným jodem zbarví fialově, při dalším přídavku činidla však zbarvení zmizí
v důsledku postupující oxidace na IO3-.
Cl2 + 2 I- --> 2 Cl- + I2
5 Cl2 + I2 + 6 H2O --> 10 Cl- + 2 IO3- + 12 H+
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Jsou-li ve vzorku zároveň bromidy, pozorujeme při opatrném přidávání činidla
po zfialovění a odbarvení rozpouštědla nakonec jeho zhnědnutí od vyloučeného bromu.
(Bromidy se oxidují až teprve po zoxidování všech jodidů na jodičnan.)
Důkaz jodidů oxidací dusitanem draselným
Roztok slabě okyselíme zředěnou CH3COOH (1:1). Pak přidáme několik kapek roztoku
KNO2. Roztok se žlutě až hnědě zabarví a po přidání několika kapek škrobového mazu se
vybarví sytě modře.
2 I- + 2 NO2- + 4 H+ --> I2 + 2 NO + 6 H2O
Jde o selektivní oxidaci I- na jod dusitanem v octovém prostředí, kdy se Cl- a Brneoxidují a nemohou rušit reakci se škrobem.
Ostatní ionty neruší, reakci lze provést též kapkováním na papíře. Je použitelná jako
přímý důkaz.

3 Závěr
Vzhledem k tomu, že letošní exkurze se týkala historie výroby kyseliny sírové a byla
mimo jiné věnována i návštěvě Hromnického jezírka, byly reakce kvalitativní analýzy
zaměřeny na důkazy iontů, jejichž výskyt ve vodě z Hromnického jezírka je předpokládán
především, tj. na ionty železité a síranové. Mezi prováděné důkazy pak byly dále zařazeny
některé dnes již méně známé důkazové reakce kationtů a aniontů, především s využitím
redoxních reakcí.
Žáci si při exkurzi odebrali vzorek vody z jezírka, a pak se v laboratoři pokusili
prokázat přítomnost iontů železitých a síranových, což se bez problémů podařilo. Zároveň
také dokazovali přítomnost iontů železnatých, které se ve stopovém množství také podařilo
dokázat, a tím doložit tvrzení o tom, že se obě mocenství železa obvykle vyskytují vedle sebe.
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EXKURZE DO VYBRANÝCH PODNIKŮ V PLZNI
Vladimír NÁPRAVNÍK
1 Úvod
Součástí chemického kempu byly dvě exkurze do vybraných podniků v Plzni. Jednalo
se o čistírnu odpadních vod a o spalovnu odpadů.
2 Čistírna odpadních vod v Plzni
Čištění odpadních vod je v Plzni datováno až od r. 1964. Do této doby byly veškeré
odpadní vody vypouštěny do plzeňských řek bez jakéhokoli čištění. Snahy o vypracování
návrhu čištění a vybudování čisticí stanice jsou evidovány už od r. 1922. První projekt byl
vypracován firmou H. Sveden Düsseldorf v r. 1924, ale šlo o pouhé mechanické čištění
a projekt velmi brzy zastaral a nebyl realizován. V roce 1937 byl vypracován projekt nový,
který uvažoval opět jen s mechanickým čištěním, válka však další práce na projektu i realizaci
přerušila. Rychlý poválečný rozvoj průmyslu i rozšiřování města přineslo rostoucí množství
odpadních vod i jejich značné znečištění. Čistota vody v Berounce se postupně zhoršovala, až
dosáhla téměř katastrofálního stavu v šedesátých letech. Přispíval k tomu velký rozvoj
průmyslu v té době včetně výroby celulózy. V poválečné době byly zpracovány další dva
projekty čistírny, ale ani tyto nebyly realizovány. V roce 1954 byl proveden podrobný
průzkum všech odpadních vod z města a veškerého průmyslu s cílem získat podrobné
a věrohodné podklady pro návrh čistírny s mechanicko-biologickým čištěním. Projekty
vypracoval tehdejší Hydroprojekt Trutnov a výstavba čistírny byla zahájena v r. 1955.
Dokončena byla s četnými problémy v r. 1964 po deseti letech výstavby. Na svou dobu se
jednalo o moderní mechanicko-biologickou ČOV s dvoustupňovým biologickým stupněm
(biofiltry + aktivační nádrže) a anaerobní stabilizací kalu. Již od zahájení zkušebního provozu
byla ale čistírna hydraulicky i látkově přetížena, takže její čisticí efekt se postupně snižoval.
Původně plánované navazující rozšíření nebylo zrealizováno. Provoz této ČOV, byl utlumen
po výstavbě nové ČOV na levém břehu Mže a nakonec byl ukončen v důsledku
katastrofálních škod, které postihly zařízení v důsledku povodní v roce 2002.
V 80. letech byly zahájeny přípravné práce pro stanovení koncepce nové čistírenské
kapacity - ČOV II Plzeň. Dlouhodobé modelové zkoušky, prováděné přímo na ČOV I Plzeň,
byly podkladem pro návrh složení technologické linky. Situování nového provozu zůstalo
v podstatě uvnitř města. Úvahy o umístění provozu níže po toku Berounky byly nakonec
z ekonomických důvodů zamítnuty. Výstavba ČOV II byla zahájena v roce 1989, ČOV byla
postupně uváděna do provozu v období 11/96 až 06/97 s následným dvouletým zkušebním
provozem.
ČOV II Plzeň je mechanicko-biologická ČOV s anaerobní stabilizací kalu. Biologický
proces zahrnuje nitrifikaci a denitrifikaci a zvýšené biologické odstraňování fosforu - systém
R-AN-D-N. Skladba technologické linky (využívající poznatků „české školy“ o aktivačním
procesu), použitá moderní technologická zařízení a systém monitorování a řízení
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technologického procesu jsou dobrými předpoklady pro vysoké účinnosti čištění při dobré
ekonomii provozu.
Na základě výsledků zkušebního provozu byly realizovány některé úpravy, z nichž
nejpodstatnější bylo doplnění retenčních nádrží pro zachycení cca 12 tis. m3 vod při
dešťových přítocích. Celkově výsledky zkušebního provozu potvrdily vysokou kvalitu čištění
OV a plnění veškerých platných limitů a předpisů.
V průběhu povodní v srpnu roku 2002 došlo k zatopené areálu ČOV a k přerušení
provozu. Během velmi krátké doby se podařilo ale postupné obnovení provozu postupně
všech stupňů čištění, takže již koncem října byl obnoven čistící efekt prakticky ve všech
ukazatelích.
Od konce roku 2008 jsou na tuto ČOV přiváděny prakticky veškeré OV, odváděné
plzeňskou kanalizací. V rámci projektu „Doplnění vodohospodářské infrastruktury města
Plzně“ byl vybudován systém kanalizací a čerpacích stanic OV z městských částí Křimice
a Radčice, což umožnilo odstavit z provozu malou lokální ČOV v části Křimice. V rámci
tohoto projektu bylo vybudováno celkem téměř 15 km stok, 8 km výtlaků čerpacích stanic
OV, 10 čerpacích stanic OV a dále dvě velké retenční nádrže dešťových vod na stávajících
sběračích. Kromě hlavní čistírny má město jednu malou čistírnu typu oxidačního příkopu
v městské části Křimice.
3 Spalovna nebezpečného odpadu
Spalovna byla postavena v roce 1993 a byla postavena za účelem spalování zejména
zdravotnického odpadu. V trvalém provozu je od roku 1994 a vlastníkem Spalovny je z 95 %
město Plzeň a z 5 % společnost T.O.P. EKO s.r.o., jenž je zároveň dlouhodobým
provozovatelem spalovny
Zneškodňují se zde zejména odpady ze zdravotnických zařízení, léky s prošlou
exspirací, nebezpečné tuhé průmyslové odpady a odpady, jejichž likvidace vyžaduje
protokolární dohled V současné době je Spalovna vytížena na 100 % bez možnosti navýšení
kapacity. Spalovna zajišťuje zneškodňování odpadů ze dvou krajů: Plzeňského
a Karlovarského. Při plném a nepřetržitém provozu se pohybuje kapacita spalovny v rozmezí
240 – 320 kg za hodinu, což je cca 1900 tun za rok. Provoz Spalovny je málo ekonomicky
výhodný.
Spalováním odpadů vzniká teplo, které je vedeno do výměníků a dále se používá
k vytápění vedlejších objektů a k sušení dřeva spol. T.O.P EKO s.r.o.. Teplo je tedy plně
využito. Mezi pevné odpady patří popel, který tvoří asi 6–8 % původní hmotnosti
zneškodňovaného odpadu, dále filtrační koláč, jenž odchází z kalolisu po čištění odpadních
vod (tvoří asi 1 % hmotnosti zneškodňovaných odpadů), dále také popílek tvořený
zreagovaným i nezreagovaným sorbentem. Pevné odpady ze spalování jsou většinou ukládány
na skládky příslušných skupin. K vypouštění odpadních vod ze spalovny odpadu Plzeň do
veřejné kanalizace města Plzně muselo být vydáno vodohospodářské povolení, které vydal
odbor životního prostředí magistrátu města Plzně, kde jsou uvedeny příslušné normy pro tyto
odpadní vody. Čtyřikrát ročně jsou odebírány vzorky odpadních vod pro laboratorní analýzu.
Provoz Spalovny splňuje všechny emisní limity škodlivin, jež vyplývají ze současně platných
zákonů ČR a EU.
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4 Závěr
Účastníci kempu se velmi podrobně v rámci exkurze seznámili s technologií
a provozem v ČOV a Spalovně nebezpečného odpadu.
5 Použitá literatura
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Z HISTORIE VÝROBY KYSELINY SÍROVÉ NA PLZEŇSKU
Milan KRAITR, Vladimír SIROTEK
1 Úvod
V okolí Plzně se v XIX. století vyráběla kyselina sírová (oleum) originální variantou
termického postupu využívající specifických surovin. Ve 2. polovině XIX. století
západočeská výroba olea měla světový monopol. Jde o nejúspěšnější období českého
chemického průmyslu. Podmínky úspěchu zmíněné technologie jsou vhodným modelem pro
demonstraci vývoje chemických výrob ve výuce. Efektivním způsobem výukové prezentace
historické výroby kyseliny sírové je exkurze do areálu Hromnice, kde se zachovaly památky
na těžbu a zpracování vitriolové břidlice.
2 Princip výroby kyseliny sírové termickým postupem a podmínky jejího vzniku a
rozvoje na Plzeňsku
Základním principem termické výroby je termický rozklad síranů a absorpce oxidu
sírového ve vodě (prakticky v kyselině sírové). Většina výroben mimo Plzeňsko vycházela z
„vitriolu“ (FeSO4.7H2O). Ten se získával buď z důlních vod (např. v Sasku) nebo
atmosférickým zvětráváním sulfidických nerostů zejména FeS2.
Na Plzeňsku a Rokycansku se vyskytovala bohatá naleziště tzv. vitriolových břidlic
proterozoického stáří obsahující většinou 6-12 % jemně rozptýleného pyritu, který na haldách
pomalu, ale s vysokým výtěžkem zvětrával ± na síran železitý. Ten po vyloužení (loužení
haldy trvalo až 25 let!) a odpaření poskytoval „vitriolový kámen“ s obsahem Fe2(SO4)3 (až
68 %) a dalších síranů a s celkovým obsahem sulfátově vázané síry až 24 %. To odpovídá >
60 % SO3, což je výtěžek vyšší než lze dosáhnout z kalcinované zelené skalice.
Druhá fáze termické výroby kyseliny sírové, tj. termický rozklad sulfátových surovin a
absorpce oxidu sírového, byla v principu shodná u obou popsaných polotovarů, tj. u vitriolu i
vitriolového kamene, lišila se jen v technickém řešení. Prováděla se v keramických
aparaturách uložených do tzv. galejní pece.
Obě výrobní fáze, tj. výroba vitriolového kamene („varna“) a vlastní výrobna kyseliny
sírové resp. olea, tj. koncentrované kyseliny sírové s rozpuštěným volným SO3 (tzv. olejna),
mohly být situovány pohromadě v jedné lokalitě. V průběhu XIX. století se stal takový
kombinát postupně výjimkou a vitriolový kámen se zpravidla do olejen dovážel z varny, která
byla vždy v těsné blízkosti těžby vitriolových břidlic.
Podmínkou k výrobě vitriolového kamene byly dostatečné zdroje vody, která často byla
k dolu a k varně přiváděna i několik kilometrů dlouhými „akvadukty“. Obě výrobní fáze,
zejména pak provoz olejny, byly energeticky náročné a vyžadovaly zajištění dostatku paliva.
Počáteční otop dřevem brzy rozvoji výroby nestačil. Naštěstí byla brzy v okolí Kaznějova a
Břas, přímo v centru výskytu a těžby vitriolových břidlic, nalezena ložiska uhlí, která
požadavky uspokojivě vyřešila. Protože olejny nemusely být přímo u dolů na břidlici, jejich
největší koncentrace se vytvořila v okolí Břas, kde bylo nejkvalitnější uhlí. Poslední
podmínkou rozvoje výroby (především v olejnách) byly zdroje vhodných keramických
surovin pro výrobu žárovzdorných nádob (rozkladných retort a destilačních předloh pro
galejní pece) a nádob kyselinovzdorných pro skladování i transport olea a kyseliny sírové.
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Rozvoj výroby kyseliny sírové tedy vyvolal v oblasti i rozvoj výroby keramické. Šťastnou
shodou okolností byly v okolí Kaznějova a Břas splněny všechny surovinové podmínky a pro
ekonomii výroby byly tedy na Plzeňsku dobré předpoklady.
Termická kyselina sírová z Plzeňska do 40. let XIX. století úspěšně odolávala
konkurenci nově zaváděné komorové technologie výroby. Tato technicky progresivnější a
produktivnější metoda se po polovině XIX. století stala ekonomicky výhodnější pro výrobu
kyseliny sírové s obsahem vody. Nebyla však schopna produkovat oleum, požadované pro
organické syntézy. Prudký rozvoj výroby syntetických barviv vyvolal neočekávaný nárůst
poptávky po oleu k sulfonacím a po r. 1870 překvapivý rozmach výroby olea zastaralým
termickým postupem. Až do konce 80. let XIX. století, kdy byla zavedena kontaktní
technologie výroby H2SO4, se tak výrobny olea na Plzeňsku staly světově monopolním
výrobcem olea („české kyseliny sírové“).
3 Technické řešení termické technologie kyseliny sírové (olea) na bázi vitriolových
břidlic z Plzeňska
Nejdůležitější centra výroby byly v Hromnici (výroba vitriolového kamene) a v Břasích
(olejna).
Výroba vitriolového kamene ve varně v Hromnici
Haldy vytěžené břidlice vysoké 6-17 m se po tříletém samovolném zvětrávání počaly
skrápět vodou. Po dobu 20-25 let se odváděly řídké výluhy k odpařování, čištění sedimentací
a k zahušťování. Ručně vylitý vysoce koncentrovaný roztok ztuhl na vitriolový kámen, který
se upravil kalcinací a drcením.
Výroba olea (kyseliny sírové) v olejně
Prováděla se v galejní peci. Galejní pece pojmenované podle podoby s víceřadou veslicí
(galérou) byly stavby o délce až 5 m složené z pevného spodku s roštem a z nástavby. Ta byla
stavěna vždy znovu pro každý výrobní cyklus.
Úplné uvolnění SO3 z násady trvalo asi 36 hodin, výrobní cyklus několik dnů. Jedna
destilační operace spotřebovala skoro 2 t uhlí. Podle koncentrací produktu a násady do
předlohy se provádělo obvykle několik opakovaných destilací (při užití vody až 5) do týchž
předloh. Veškeré operace byly ruční, včetně vylévání předloh do transportních lahví. Pevný
zbytek v rozkladné retortě tvořil v podstatě oxid železitý, v počeštěné formě nazývaný
kolkotar. Ten byl cenným vedlejším produktem, jakožto báze pro výrobu širokého sortimentu
pigmentů.
4 Rozvoj a zánik výroby „české kyseliny sírové“
V průběhu XIX. století se v okolí Plzně prováděla těžba vitriolových břidlic a výroba
vitriolového kamene asi na 40 místech. Menší provozy postupně zanikaly a produkce se
koncentrovala jen v několika lokalitách, z nichž nejvýznamnější byla po r. 1802 Hromnice
(cca 15 km severně od Plzně). Olejny, kterých bylo v oblasti během XIX. století asi 35, se
postupně oddělovaly od výroben vitriolového kamene a v období vrcholné prosperity po r.
1870 už byly soustředěny jen do několika továren, především do Břas a Kaznějova.
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Uplatnění olea při prudce se rozvíjející výrobě syntetických barviv po roce 1870
způsobilo nečekaný růst poptávky po oleu, jehož jediným světovým producentem byla tehdy
plzeňská firma J. D. Starck.
Konjunktura skončila v r. 1888, kdy firma BASF, hlavní odběratel Starckova olea,
zahájila jeho výrobu nově objevenou kontaktní technologií. Existence technicky zastaralé
termické metody tak zcela ztratila smysl a v krátké době zanikla. Těžba břidlice a výroba
vitriolového kamene v Hromnici byla zastavena v r. 1893, poslední olejna v Břasích skončila
v r. 1900. Výroba pigmentů v Břasích se prováděla až do r. 1915.
5 Materiální památky po těžbě vitriolových břidlic a po výrobě „české kyseliny sírové“
na Plzeňsku
Rozsahem i zachovalostí je nejvýznamnější lokalita HROMNICE na Kaznějovsku.
Mocnost vrstvy vitriolových břidlic se zde v průběhu těžby pohybovala mezi 20 a 35 m při
mocnosti nadloží 15-20 m. Hromnické ložisko je využíváno od XVI. století, významu však
nabylo až v éře J. D. Starcka v období 1802-1893. V l. 1807-1824 zde byla i olejna, pak už
jen velkoprodukční varna. Dobývalo se zprvu štolami, od r. 1829 odklizem. Potřebná voda se
přiváděla potrubím ze vzdálenosti 2,5 km, uhlí ze vzdálenosti 4 km. Centrem „minerálního
závodu“ je chráněná „přírodní památka“ Hromnické jezírko (jde ovšem o antropogenní útvar).
Tento oprám vznikl zaplavením vytěženého lomu. Těžební jáma o délce asi 200 m má plochu
cca 2,5 ha, celkovou hloubku asi 60 m, z toho hloubka vody činí asi 15 m. Voda v jezírku je
zředěným roztokem Fe2(SO4)3 a volné kyseliny sírové. Její pH  2,7 a kromě řas v ní nejsou
žádné živé organismy. Žlutavé zbarvení způsobené ionty Fe3+ se v tlusté vrstvě jeví jako
červenohnědé.
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STANOVENÍ METHANOLU A ETHANOLU V DESTILÁTECH
METODOU PLYNOVÉ CHROMATOGRAFIE
Jan HRDLIČKA
1 Úvod
Separační metody umožňují provádět analýzy poměrně komplikovaných směsí bez
náročných předchozích úprav vzorku. Díky tomu mají dnes nezastupitelné místo v chemické
analýze. Mezi nejrozšířenější separační metody patří metody chromatografické ve všech
svých variantách.
Původ chromatografie sahá více než 100 let zpět. V roce 1906 ruský botanik M. S. Cvet
vyextrahoval chlorofyl do petroletheru a tento extrakt vlil na sloupec křemeliny, který pak
promýval dalším petroletherem. Chlorofyl se rozdělil na několik složek, které byly pak
samostatně studovány. Vzhledem k tomu, že jednotlivé složky byly výrazně zabarveny, byla
tato metoda separace nazvána chromatografií, „barvopisem“.
2 Princip
Chromatografie je založena na fyzikálních a fyzikálně-chemických interakcích mezi
pevnou (stacionární) fází a jednotlivými složkami směsi, která jsou unášeny pohyblivou
(mobilní) fází. Mobilní fází může být kapalina nebo plyn, stacionární fází pak pevná látka
nebo kapalina, přičemž nesmí docházet k rozpouštění stacionární fáze ve fázi mobilní.
Stacionární fáze je umístěna v trubici, tzv. koloně. Na konci této kolony je umístěn detektor,
který zaznamenává jednotlivé složky, které vychází z kolony.
Variant chromatografie je více, jedno ze základních rozdělení je podle použité mobilní
fáze na kapalinovou, kdy je mobilní fází kapalina, a plynovou, kdy je mobilní fází plyn.
3 Plynová chromatografie
Při plynové chromatografii se používá jako mobilní fáze plyn, v našem případě se jedná
o dusík. Stanovované látky musí být také v plynném stavu, proto je tato metoda vhodná pro
stanovení látek těkavých a využívá se i vyhřívání prostoru kolony na vyšší teploty
(až 350 °C). Jako stacionární fáze jsou využívány buď pevné látky, nebo kapaliny s vysokým
bodem varu (nesmí těkat při teplotě použité pro stanovení, docházelo by k poškození kolony).
V našem případě je použita kapilární kolona s pevnou fází. Jedná se o tenkou
křemennou trubici, která je na vnitřní straně chemicky modifikována. Látky jsou na vnitřním
povrchu vždy krátce zachyceny. Doba zdržení uvnitř kolony je různá, liší se podle velikosti
adsorpční síly (fyzikálně-chemická interakce) a podle bodu varu (fyzikální interakce)
stanovované látky. Látka, která nepodléhá žádné interakci, je unášena stejnou rychlostí jako
nosný plyn a vystupuje z kolony jako první.
3.1 Detektor
K detekci látek vystupujících z chromatografické kolony se používají různé typy
detektorů. Při našem stanovení budeme používat plameno-ionizační detektor (Flame
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Ionization Detector – FID). Výstup z kolony je veden do hořáčku, kde jsou vystupující látky
spalovány v kyslíkovodíkovém plameni. Ten hoří mezi dvěma elektrodami. Pokud je
spalován uhlovodík, tak při jeho spalování vznikají krátkodobě různé radikály. Ty pak zvyšují
vodivost plamene a tím způsobují i zvýšení elektrického proudu protékajícího mezi
elektrodami. Závislost intenzity signálu detektoru na čase se nazývá chromatogram.
3.2 Kolona
K separaci látek je používána kapilární kolona o délce 30 m, s vnitřním průměrem
0,25 mm a tloušťkou aktivní vrstvy na vnitřním povrchu kapiláry 0,25 µm. Vnitřní povrch je
modifikován směsí 65% dimethyl/ 35% diphenyl polysiloxanu, což dává této koloně částečně
polární vlastnosti.
3.3 Vyhodnocení chromatogramu
Ze získaného chromatogramu můžeme získat jak informace o kvalitativním složení
vzorku, tak o kvantitativním obsahu jednotlivých složek. Získaný chromatogram obsahuje
ideálně tolik píků, kolik je složek ve směsi. V praxi dochází někdy k tomu, že dvě nebo více
látek vychází ve shodném okamžiku a jejich píky se pak překrývají a vytvářejí jeden společný
pík. Pokud to je možné, snažíme se tyto situace řešit změnou podmínek stanovení. Podle
polohy píku můžeme usuzovat na kvalitu, tj. určit o kterou látku se jedná.
K tomu abychom mohli látku jednoznačně identifikovat je potřeba za shodných
podmínek provést stanovení s touto látkou v čistém stavu. Plocha píku naopak odpovídá
intenzitě signálu detektoru, čili množství látky. Obvykle se v praxi nahrazuje plocha píku
snáze stanovitelnou výškou píku. Pro stanovení látky máme možnost použít buď metodu
kalibrační přímky nebo standardního přídavku.
3.4 Kvalitativní analýza
Pro identifikaci dvou stanovovaných složek je potřeba naměřit nejdříve chromatogramy
jednotlivých složek samostatně a určit retenční časy. Nejdříve nastříkneme 1 µl čistého
methanolu. Přestože je použita chemikálie čistoty p.a., bude na záznamu více píků.
Na chromatogramu najdeme hlavní pík, který má viditelně větší plochu (měl by mít plochu asi
100 krát větší, než ostatní nalezené píky). Pokud je pík tak vysoký, že není zobrazen celý, je
třeba měření opakovat s nastavením nižší citlivosti detektoru.
Ve výsledkové tabulce, kterou nám program ukáže po dokončení stanovení, najdeme
hodnotu retenčního času, která za daných podmínek odpovídá vždy retenčnímu času
methanolu. Stejným způsobem určíme retenční čas ethanolu. Pomocí hodnot retenčních časů
pak můžeme na chromatogramu neznámé směsi identifikovat píky odpovídající těmto
sloučeninám.
3.5 Kvantitativní analýza
Pro přípravu kalibrační přímky ethanolu si připravíme pět roztoků, které budou
obsahovat 30, 40, 50, 60 a 70 % obj. ethanolu ve směsi s vodou. Do každé vialky odměříme
postupně 0,3; 0,4; 0,5; 0,6 a 0,7 ml čistého ethnanolu a přidáme 0,7; 0,6; 0,5; 0,4 a 0,3 ml
destilované vody, tak aby celkový objem v každé vialce byl 1 ml. Pak každý připravený
standard proměříme. Ze získaných chromatogramů lze zjistit výšku píku pro každou
koncentraci, které po vynesení do grafu a proložení přímkou umožní stanovit parametry
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kalibrační přímky. Pak za stejných podmínek zaznamenáme chromatogram neznámé směsi
a ze zjištěné výšky píku můžeme s pomocí kalibrační závislosti určit objemové procento
ethanolu ve vzorku.
Pro přípravu kalibrační přímky methanolu si připravíme pět roztoků o obsahu 1, 2, 3, 4
a 5 % obj. methanolu v 50% ethanolu. Do pěti vialek odměříme po 1 ml roztoku
50% ethanolu. Pak postupně mikropipetou přidáme 10, 20, 30, 40 a 50 µl methanolu. Stejným
způsobem jako výše pak připravíme kalibrační přímku pro methanol a stanovíme objemové
procento methanolu ve vzorku.
4 Závěr
Žáci měli možnost vyzkoušet si měření na moderním plynovém chromatografu řízeném
počítačem. Součástí práce byla i identifikace píků jednotlivých analytů pomocí nástřiku
standardů a zjednodušené vyhodnocení množství obsaženého methanolu a ethanolu ve
slivovici na základě předem naměřených kalibračních závislostí. Spolu s tím se zároveň
stručně seznámili i s problematikou volby teplotního programu pro kvalitní rozdělení
jednotlivých analytů od sebe a vlivu vlastností kolony na toto rozdělení.
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POLAROGRAFICKÉ STANOVENÍ IONTŮ KOVŮ
Jan HRDLIČKA
1 Úvod
Polarografie je výrazně spjata s Čechami a nositelem Nobelovy ceny za rok 1959 prof.
Jaroslavem Heyrovským. Ten během svého postgraduálního studia zjistil, že elektroda
tvořená rtuťovou kapkou mění své vlastnosti v závislosti na složení elektrolytu, ve kterém
probíhá měření. Díky tomuto objevu byla později založena a rozvíjena celá velká oblast
analytické chemie. Dodnes mají polarografické metody své místo při studiu
elektrochemického chování různých látek.
2 Princip polarografie
Základem polarografie je vyhodnocování závislosti velikosti elektrického proudu
na napětí vloženém na dvojici elektrod, ponořených do zkoumaného roztoku, kde jedna
elektroda je rtuťová kapková a druhá elektroda je referentní s konstantním potenciálem
(kalomelová, chloridostříbrná). Na křivkách závislosti proudu protékajícího roztokem
v závislosti na napětí se objevují tzv. polarografické vlny. Koncentrace stanovované látky se
posléze určí z velikosti nárůstu proudu (výšky vlny) a o jakou látku se jedná lze určit
z hodnoty půlvlného potenciálu.
2.1 Proudy v polarografii
Dosud jsme mluvili o proudu protékajícím roztokem jako o jednoduché veličině.
V případě polarografie je ovšem situace daleko složitější. Ačkoliv jsme schopni měřit jen
celkový protékající proud, v roztoku se vyskytuje více druhů proudů (kapacitní proud,
migrační proudy a difúzní proud) a my měříme jejich součet. Úlohou polarografie je sledovat
difúzní proud. Je tedy nutno co nejvíce minimalizovat možnosti vzniku ostatních druhů
proudů, které by nám zkreslovaly měření.
Kapacitní proud souvisí s nabíjením rtuťové kapky a poznáme jej na polarografické
křivce podle toho, že působí oscilace. Ty jsou větší s rostoucím rozdílem potenciálu
od elektrokapilární nuly. Při nízkých koncentracích iontů v roztoku (pod 10-5 mol.dm-3)
mohou být polarografické vlny překryty kapacitním proudem.
Máme několik možností jak kapacitní složku proudu omezit: přidat látku ovlivňující
dielektrickou konstantu elektrické dvojvrstvy (např. pyridin), pracovat jen v blízkosti
elektrokapilární nuly a především můžeme ovlivnit kapacitní proud volbou vhodné metody,
kdy měříme proud protékající kapkou až poté., co je kapka nabita.
Velikost migračního proudu, který je způsoben přítomností nabitých částic v roztoku,
lze ovlivnit přidáním indiferentního elektrolytu (neprojeví se na polarografickém záznamu
vlnou, například KCl, NaNO3, amonný tlumivý roztok). Když je koncentrace indiferentního
elektrolytu 50 – 100krát větší než koncentrace studovaných iontů, je migrační proud téměř
nulový, takže na velikost limitního proudu nemá vliv.
Velikost difúzního proudu je určována pouze rychlostí difúze depolarizátorů k povrchu
elektrody. Můžeme jej vyjádřit odvozením z Faradayova zákona a Fickových zákonů. Vzorec
pro výpočet difúzního proudu poprvé odvodil Dionýz Il´kovič. Z tzv. Il´kovičovy rovnice
www.podporatalentu.cz
43

plyne důležitý důsledek - při používání stejné kapiláry a konstantní výšce rezervoáru rtuti
během jednoho pokusu je difúzní proud přímo úměrný koncentraci depolarizátoru v roztoku.
Tato rovnice je základem pro kvantitativní stanovování látek v polarografické analýze.
Sestavímeli známým způsobem kalibrační přímku (pro několik známých hodnot koncentrace
změříme za stejných podmínek difúzní proud a nalezenými body proložíme přímku), můžeme
její pomocí stanovit při znalosti difúzního proudu neznámou koncentraci stanovované látky.
3 Polarografické metody
3.1 DC polarografie
DC polarografie je metoda, při níž se vkládá na elektrody lineárně rostoucí napětí
a proud se snímá po celou dobu měření. Není zde nijak ošetřena přítomnost kapacitních
proudů při nabíjení kapky. Nárůst napětí musí být dostatečně malý, abychom vždy novou
kapku zcela nabili a tím alespoň částečně kompenzovali vliv chyby zanášené kapacitními
proudy.
3.2 Stair-case (stupňovitá) polarografie
V tomto případě se místo lineární napěťové rampy vkládají schody, tedy napětí skokově
měněné vždy o stejnou hodnotu. Jedná se vlastně o digitální obdobu DC polarografie a pokud
využíváme digitální řízení polarografu, tak je tato metoda většinou označována jako DC
polarografie.
3.3 Tast polarografie
Jedná se o metodu s řízenou dobou kapky. Pomocí kladívka řízeného časovačem je
kapka pravidelně odtržena. Protékající proud je sejmut těsně před odtržením kapky, kdy je
kapacitní proud nejnižší a jeho velikost je uložena do paměti a zaznamenávána do dalšího
vzorkování. Díky snížení vlivu kapacitního proudu lze stanovovat depolarizátory s citlivostí
asi 10-6 mol.dm-3.
3.4 Diferenční pulsní polarografie
DP polarografie je metoda, při níž se vkládá na elektrody opět lineárně rostoucí napětí.
Rozdíl oproti DC polarografii je v tom, že těsně před odtržením kapky se vkládá po dobu
několika ms napěťový obdélníkový puls o velikosti 5-100 mV. Vliv kapacitního proudu se
kompenzuje tím, že hodnota proudu procházejícího elektrolytem je navzorkována těsně před
vložením pulsu (i1) a těsně před jeho ukončením (i2). Zaznamenána je diference i2-i1, která
je v paměti uložena až do dalšího vzorkování. Kompenzuje se tím vliv kapacitního proudu,
který vzniká plynulým zvyšováním napětí na kapkové elektrodě.
Do grafu se zaznamenávají křivky hodnot diferencí i2-i1. Tyto křivky mají na rozdíl od
DC polarografie tvar píku a vyhodnocují se obdobně, jako jiné podobné záznamy.
4 Vyhodnocování polarogramů
V závislosti na použité polarografické metodě je polarogram buď ve formě klasické
polarografické vlny, nebo ve formě píku. V prvním případě se jedná o záznam přírůstku
proudu (DC polarografie), ve druhém o změnu derivace proudu (DP polarografie), obojí
v závislosti na napětí vkládaném na elektrody. V následující kapitole probereme možnosti
vyhodnocení těchto záznamů.
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4.1 Kvalitativní analýza
Každý depolarizátor podléhá elektrochemické reakci při specifické hodnotě
elektrochemického potenciálu. Půlvlnový potenciál je hodnota potenciálu naměřená
v polovině výšky polarografické vlny. Na grafu derivace proudu najdeme tento potenciál
snadněji, jedná se o hodnotu potenciálu ve vrcholu píku.
Tímto způsobem zjistíme hodnoty všech půlvlnových potenciálů na grafu. Poté už stačí
jen podívat se do tabulek a srovnat tabelované hodnoty půlvlnových potenciálů jednotlivých
depolarizátorů s námi naměřenými hodnotami, nebo porovnat s hodnotami půlvlnných
potenciálů získaných změřením roztoků se známým depolarizátorem. Pokud má depolarizátor
více stabilních oxidačních stavů, lze nalézt pro každý oxidačne reduční přechod odpovídající
polarografickou vlnu (např. železo může mít dvě vlny, odpovídající reakcím Fe3+ + e- --> Fe2+
a Fe2+ + 2 e- --> Fe0)
4.2 Kvantitativní analýza
Jak již bylo řečeno, koncentrace látky ovlivňuje výšku vlny na grafu. Zde máme na
výběr dvě možnosti analýzy: 1. metoda kalibrační křivky, 2. metoda standardního přídavku.
Pokud máme sestavenu kalibrační křivku, můžeme na ní přímo odečíst koncentraci dané
látky. To ovšem vyžaduje mít pro jednu kapiláru při konstantní výšce rezervoáru naměřeny
kalibrační křivky pro každý stanovovaný depolarizátor a tedy tento způsob není příliš vhodný
pro měření roztoku obsahujícího mnoho neznámých složek.
Druhá možnost je kvalitativně určit látky v roztoku a přidat známé množství jedné
z nich. Znovu změříme a podle přírůstku proudu a známého přidaného množství určíme
původní množství stanovované látky. Z toho již snadno pomocí přímé úměrnosti určíme
koncentrace a tedy i množství jednotlivých látek.
5 Zadané úkoly
Žáci měli v rámci práce s polarografem zaznamenat křivku základního elektrolytu
s rozpuštěným kyslíkem a bez kyslíku metodou DC i DP polarografie. Dále pak zaznamenat
křivky se standardy Zn2+, Pb2+ a Cd2+ a určit půlvlnné potenciály těchto iontů. Pak měla být
naměřena kalibrační závislost pro Cd2+, zaznamenána křivka neznámého vzorku a určena
koncentrace Cd2+ metodou kalibrační přímky a koncentrace Zn2+ metodou standardního
přídavku.
Nejdříve bylo do polarografické nádobky odměřeno 20 ml roztoku KCl o koncentraci
0,1 mol.dm-3 a zaznamenán polarogram tohoto roztoku. Po odstranění rozpuštěného kyslíku
z roztoku vybubláním N2 spolu se zapnutým míchadlem po dobu 10 minut byl znovu
zaznamenán polarogram.
Do polarografické nádobky byl pak připraven nový základní elektrolyt (20 ml roztoku
KCl o koncentraci 0,1 mol dm-3 zbavený kyslíku) a zaznamenána polarografická křivka
základního elektrolytu. Pak bylo přidáno 0,5 ml roztoku Cd2+ o koncentraci 0,01 mol.dm-3
a znovu zaznamenána polarografická křivka. Stejným způsobem byly zaznamenány křivky
i pro Zn2+ a Pb2+. Ze získaných záznamů byly určeny půlvlnné potenciály pro kademnaté,
olovnaté a zinečnaté ionty.
Pro přípravu kalibrační závislosti byl do polarografické nádobky připraven základní
elektrolyt. Pak bylo přidáno 0,2 ml roztoku Cd2+ o koncentraci 0,01 mol.dm-3 a zaznamenána
polarografická křivka. Přídavek roztoku kadmia spolu se zaznamenáním křivky byl opakován
do celkového přídavku 1 ml s krokem 0,2 ml. Byly změřeny výšky jednotlivých píků
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a vyneseny do grafu jako funkce koncentrace Cd2+ v roztoku. Kalibrační přímka byla získána
po proložení získanými body a počátkem metodou nejmenších čtverců.
Nakonec byl znovu do polarografické nádobky připraven základní elektrolyt. Do něj si
studenti nechali přidat 0,8 ml vzorku a po promíchání zaznamenali křivku tohoto roztoku.
K roztoku pak přidali 0,5 ml roztoku Zn2+ o koncentraci 0,01 mol.dm-3 a znovu zaznamenali
křivku. Ze záznamů pak byly odečtěny výška polarografického píku Cd2+ a výšky
polarografických píků Zn2+ bez standardního přídavku a se standardním přídavkem. Ze
získaných hodnot pak byly určeny požadované výsledky.
6 Závěr
Žáci si vyzkoušeli měření na moderním polarografu řízeném počítačem. Ověřili si velmi
vysokou citlivost této metody a otestovali si možnosti stanovení kovových iontů. Přitom také
zjišťovali vliv kyslíku rozpuštěného v roztoku na polarografická měření a možnosti jeho
odstranění.
I přesto, že přístroj pracuje se rtuťovou kapkovou elektrodou, je díky provedení celého
měření na jedné kapce spotřeba rtuti velmi nízká a díky tomu přístroj jen málo zatěžuje
životní prostředí. Během práci si studenti vyzkoušeli přípravu kalibrační přímky
a vyhodnocení výsledků pomocí kalibrace připravené v MS Excel.
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