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Laboratorní práce č. 1 - Oxidačně-redukční reakce, elektrolýza 

 

Úvod: Elektrolýza je děj, při kterém dochází k vylučování látek vlivem průchodu 

stejnosměrného elektrického proudu. Na kladně nabité elektrodě anodě dochází 

k oxidaci a na záporně nabité elektrodě katodě dochází k redukci. Elektrolýzy se 

využívá i při výrobě některých kovů např. Na, Mg. 

 Dichroman draselný K2Cr2O7 se v kyselém prostředí redukuje ethanolem, tato reakce 

je doprovázeno intenzivní změnou barevnosti. Této reakce dříve využívali 

dopravní policisté v detekčních trubičkách na alkohol. 

 

Úkol č. 1: Elektrolýza vodného roztoku chloridu sodného. 

 

Pomůcky: U-trubice, vodiče, zdroj stejnosměrného elektrického proudu, tuha, železný 

hřebík-elektrody, jodoškrobový papírek, kádinka, zkumavka, pipeta 

 

Chemikálie: nasycený roztok chloridu sodného NaCl a jodidu draselného, fenolftalein, voda 

H2O 

 

Pracovní postup: Sestavíme aparaturu na 

elektrolýzu podle obrázku. Do  

U-trubice nalijeme roztok 

chloridu sodného a zasuneme do 

něj elektrody – železnou katodu 

a uhlíkovou anodu. Spojíme 

elektrický obvod a pozorujeme 

průběh elektrolýzy v roztoku. Asi po 5 minutách elektrolýzu ukončíme 

a do anodového prostoru vložíme jodoškrobový papírek, který 

dokazuje přítomnost chloru. Z prostoru kolem katody odpipetujeme 

několik cm3 a důkaz provedeme pomocí fenolftaleinu. 

 

Poznámky:  

 

 důkaz chloru:   

  2 I-  + Cl2    I2 + 2 Cl-, jód má v prostředí škrobu modrou barvu 

  

 

Výsledky: Zpracujte pracovní list.  
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Úkol č. 2: Změna zabarvení v průběhu chemické reakce. 

 

Pomůcky:  zkumavka 

 

Chemikálie: dichroman draselný K2Cr2O7 (w = 5%), kyseliny sírová H2SO4 (w = 15%),  

ethanol (líh) CH3CH2OH 

 

Pracovní postup: Do zkumavky si připravíme roztok dichromanu draselného, který 

okyselíme 2 cm3 zředěné kyseliny sírové. K roztoku ve zkumavce pak 

přidáme opatrně několik cm3 ethanolu. Pozorujeme barevnou změnu.  

 

 

Poznámka: V roztoku probíhá následující oxidačně – redukční reakce: 

 

3 CH3CH2OH + K2Cr2O7 + 4 H2SO4    3 C2H4O  + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 7 H2O 

     ethanol                                             ethanal 

        (líh)                                            (acetaldehyd) 

 

 

Výsledky: Zpracujte pracovní list.  


