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Laboratorní práce č. 2 - Le Chatelierův princip 

 

Úvod: Řada chemických reakcí je tzv. vratných, což znamená, že probíhá oběma směry. Jako 

příklad můžeme uvést syntézu a následný rozklad amoniaku. 

N2  +  3 H2                     2 NH3 

Rychlost přímé reakce je charakterizována rychlostní konstantou k1, rychlost zpětné reakce 

potom konstantou k2. Rychlosti obou reakcí popisuje tzv. kinetická rovnice. 
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Po určité době se rychlosti obou reakcí vyrovnají, tj. stejnou rychlostí jakou produkty 

vznikají, se zároveň rozkládají na výchozí látky, nastává stav dynamické rovnováhy, který lze 

charakterizovat tzv. rovnovážnou konstantu K, která charakterizuje míru ustavené rovnováhy. 

Je-li K velké číslo, existují v systému spíše produkty, naopak je-li K malé číslo, existují 

v systému spíše reaktanty. 
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Co se stane, pokud dojde ke změně reakčních podmínek, tj. teploty, tlaku, koncentrace? Tuto 

otázku si položili H. J. Le Chatelier a K. F. Braun a roku 1884 zformulovali princip akce a 

reakce, dnes známý jako Le Chatelierův princip.  

 

Porušení chemické rovnováhy vnějším zásahem (akcí) dojde k vyvolání děje (reakce), který 

směřuje ke zrušení tohoto účinku. 

 

Budeme-li uvažovat acidobazickou rovnováhu, např. disociaci kyseliny octové CH3COOH 

podle reakce: 

CH3COOH             CH3COO– + H+ 

resp. 

CH3COOH +  H2O             CH3COO– + H3O
+ 

vyvolá přídavek octanu změnu chemické rovnováhy, tj. disociace, což se projeví změnou pH 

nebo obdobně, pokud do roztoku amoniaku přidáme roztok olovnatých iontů, dojde 

k vytvoření nerozpustného Pb(OH)2. Snížení koncentrace iontů OH– bude mít za následek 

opět změnu pH. Tento posun chemické rovnováhy probíhá podle reakčního schématu: 

 

NH3 +  H2O              NH4
+  + OH– 

   Pb(NO3)2  +  2 OH–                    Pb(OH)2  +  2 NO3
–  
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Úkol:  Sledujte časovou závislost pH roztoku kyseliny octové po přídavku roztoku octanu 

sodného a amoniaku po přídavku roztoku dusičnanu olovnatého. 

 

Pomůcky: datalogger SPARK; PASPORT senzor pH; software DataStudio; kádinka 150 ml; 

odměrný válec; buničina; míchadlo  

 

Chemikálie: 0,5 M roztok CH3COOH – 50 ml; 0,5 M roztok CH3COONa – 10 ml; 0,1 M 

roztok NH3 – 50 ml; 1 M roztok Pb(NO3)2 – 5 ml 

 

Pracovní postup:   

Nastavení SPARKu 

Spusťte zařízení SPARK. Klikněte na tlačítko SESTAVIT a zvolte pH  a ČAS a klikněte na ikonu 

grafu. Dále je třeba provést dvoubodovou kalibraci, tj. nastavení pH čidla na roztoky  

o pH = 4 a pH = 7. V pravém dolním rohu klikněte na ikonu nástrojů a zvolte KALIBRACE 

SENZORŮ. Zapište hodnotu pH pufru č. 1 (pH = 4) do textového pole. Čidlo pH vyjměte  

z uchovávacího roztoku, opláchněte ji destilovanou vodou a osušte buničinou. Vložte pH 

elektrodu do roztoku pufru č. 1 (pH = 4). Klikněte na tlačítko READ FROM SENSOR. Vyjměte 

elektrodu z roztoku a pečlivě ji opláchněte destilovanou vodou a osušte buničinou. Stejný 

postup opakujte pro pufr č. 2 (pH = 7). Klikněte na tlačítko OK. 

 

Záznam dat 

1. Do kádinky o objemu 150 ml odlijte 50 ml 0,5 M roztoku CH3COOH. Do odměrného 

válečku odměřte 10 ml 0,5 M roztoku CH3COONa.  

2. Vložte do kádinky senzor pH, zapněte magnetické míchadlo a spusťte měření. 

3. Zaznamenávání dat zahajte kliknutím na tlačítko START. Tlačítko START se změní na 

tlačítko STOP. Po několika sekundách nalijte odměřených 10 ml 0,5 M roztoku 

CH3COONa do kádinky a pozorujte změnu pH. Měření ukončete po ustálení hodnoty 

pH. Měření ukončíte stisknutím tlačítka STOP. 

4. Vyjměte senzor pH, řádně jej opláchněte destilovanou vodou.   

5. Do kádinky o objemu 150 ml odlijte 50 ml 0,1 M roztoku NH3. Do odměrného válečku 

odměřte 5 ml 1 M roztoku Pb(NO3)2. 

6.   Proveďte měření tak, jak je popsáno v bodě 3. 

7.  Po skončení měření je nutné senzor pH řádně opláchnout, aby na jeho povrchu 

nezůstaly částice sraženiny Pb(OH)2. 

 

Analýza dat 

Klikněte na ikonu suma a zvolte maximum a minimum a zvolte OK k odečtení maximální a 

minimální hodnoty pH.  

 

Výsledky: Zpracujte pracovní list.  

 


