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PŘEDMLUVA
Tato skripta vycházejí ze studijního materiálu (28). Jsou určena především posluchačům 2. ročníku studijního oboru učitelství chemie na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, ale i jiným zájemcům o chemii. Úlohy vybrané pro laboratorní cvičení doplňují
přednášky z fyzikální chemie a umožňují studentům prakticky si ověřit alespoň některé teoretické poznatky získané v přednáškách.
Skripta jsou rozdělena do pěti základních kapitol. V první je uveden laboratorní řád
a základní informace o bezpečnosti práce ve fyzikálně chemické laboratoři. Druhá kapitola
obsahuje stručně zpracované vybrané matematické postupy pro grafické i numerické
zpracování dat získaných v laboratoři. Tato kapitola je doplněna úlohami k samostatnému
řešení, k nimž jsou na konci kapitoly uvedeny správné odpovědi. Třetí kapitola vysvětluje
základní principy některých fyzikálně chemických metodik a postup práce s vybranými
jednoduchými přístroji. Čtvrtá kapitola předkládá pracovní návody k jednotlivým základním
úlohám fyzikálně chemického praktika.V návodu ke každé úloze najde student její teoretické
základy, návod k provedení úlohy a speciální požadavky na zpracování protokolu. V obtížnějších případech jsou zařazeny také kapitoly Princip měření, případně Vyhodnocení. Pátá
kapitola aplikuje vybrané fyzikálně chemické metodiky na rozbor potravin.
Nepostradatelnou pomůckou, potřebnou jak při přípravě na laboratorní cvičení, tak
i při zpracování naměřených dat a zhodnocení výsledků, jsou chemické tabulky. Práce s nimi
by měla být samozřejmou dovedností každého budoucího učitele chemie. Předpokládá se tedy,
že si student vhodné chemické tabulky opatří (pokud je ještě nemá). Z tohoto důvodu bylo
uvádění fyzikálních i chemických konstant ve skriptech co nejvíce omezeno.
Neodmyslitelnou součástí práce ve fyzikálně chemické laboratoři je práce s měřicími
přístroji, k níž jsou nezbytně nutné návody k ovládání těchto přístrojů. Oproti (28) byla na žádost studentů provedena změna, návody k práci s přístroji byly ze skript vyňaty a samostatně
zveřejněny na Internetu. Toto řešení je vhodné i pro snadnější obnovování souboru návodů,
např. při koupi nového přístroje.
Předpokládá se, že každý protokol bude uzavřen zhodnocením provedeného měření,
dosažených výsledků i zjištěných chyb. Takový závěr má vést k zamyšlení nad významem
provedeného měření i využitím teoretických pouček, zákonů i matematických vztahů a tím
i k hlubšímu pochopení učiva. A právě to by mělo být hlavním cílem laboratorního cvičení.

Brno, 2003

Hana Cídlová
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1 LABORATORNÍ ŘÁD A BEZPEČNOST PRÁCE
Práce v laboratoři je spojena s použitím látek, přístrojů a aparatur, které jsou
nebezpečné z hlediska požárního nebo z hlediska škodlivosti lidskému zdraví. Aby
nedocházelo ke zbytečným úrazům ani k jinému poškození zdraví, je nutno dodržovat určitá
bezpečnostní opatření, především laboratorní řád.
1.1 Laboratorní řád
S tímto laboratorním řádem musejí být povinně seznámeni posluchači v první hodině každého
laboratorního cvičení a svým podpisem proškolení potvrdí.
1.

Do laboratoře si posluchači berou pouze věci nezbytné k práci, zejména přezůvky,
pracovní plášť, návod k práci, psací potřeby a laboratorní deník. Po dohodě s vyučujícím
zajistí, aby po celý semestr bylo v laboratoři k dispozici mýdlo a ručník. Posluchači jsou
povinni přicházet do laboratoře včas a řádně připraveni tak, aby účelně využili času
stanoveného pro dané cvičení.

2. V laboratoři jsou posluchačům k dispozici potřebné příručky a tabulky. Posluchači je
mohou využívat i v době kdy neprobíhá laboratorní cvičení, nesmějí je však z laboratoře
bez vědomí vyučujícího odnést.
3. V rámci přípravy na laboratorní cvičení musí posluchači předem prostudovat pracovní
návod dané úlohy, seznámit se s chemickým principem a praktickým provedením úlohy,
provést předepsané výpočty, vyhledat předepsané konstanty a seznámit se s fyzikálními
a chemickými vlastnostmi (včetně toxicity) používaných látek. Taktéž se seznámí
s principem použitých přístrojů a způsobem jejich ovládání.
4. K provedení práce smí posluchači přistoupit až po přezkoušení znalostí učitelem. Zjistí-li
vedoucí cvičení, že se posluchač na úlohu řádně nepřipravil, vykoná posluchač úlohu
v náhradním termínu, nepřipravenost na úlohu je klasifikována jako neomluvená absence.
5. V chemické laboratoři je studentům dovoleno pracovat pouze za dozoru vedoucího cvičení
nebo instruktora. Před zahájením cvičení nesmějí být prováděny žádné manipulace
s přístroji a jiným materiálem připraveným pro cvičení.
6. K vlastnímu provedení úlohy může posluchač přistoupit až po kontrole aparatury a přípravných výpočtů učitelem nebo instruktorem.
7. V laboratoři se mohou provádět jen práce uvedené v návodu k příslušné úloze za dodržení
všech bezpečnostních a hygienických předpisů a pravidel. Jiné práce je dovoleno
vykonávat jen na příkaz vedoucího laboratorního cvičení nebo instruktora.
8. Posluchači nesmí samovolně měnit předepsaný postup práce ani provádět práce, které
nesouvisí se splněním zadané úlohy.
9. Jednotliví pracovníci i skupiny pracovníků používají ke své práci pouze vyhrazený prostor
a pomůcky, které jim byly při děleny, a také za ně osobně zodpovídají.
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10. Při práci jsou posluchači povinni důsledně udržovat pořádek a čistotu na svém úseku
pracoviště.
11. Před zahájením práce zkontrolují posluchači podle seznamu úplnost vybavení na stole, po
skončení prací uvedou pracovní místo do původního stavu a předají je učiteli nebo
instruktorovi.
12. Posluchači si vedou laboratorní deník, do něhož během cvičení zapisují vlastní pozorování
a výsledky měření. Po skončení práce předloží tyto záznamy vedoucímu cvičení.
13. Výsledky práce shrne posluchač v laboratorním protokolu, který odevzdá nejpozději do
týdne po provedení práce. Během semestru smí posluchač 3x bez omluvy chybět a nevykonat příslušné úlohy.
14. Každá další absence musí být řádně omluvena písemným dokladem a každá další
zameškaná úloha musí být nahrazena. Nepřipravenost na cvičení nebo hrubé porušení
laboratorního řádu či zásad správné laboratorní techniky jsou hodnoceny jako neomluvená
absence.
15. V laboratoři je zakázáno jíst, pít a kouřit. Rovněž je zakázáno laboratorní nádobí
používat k jídlu, pití a přechovávání potravin.
16. Při laboratorních pracích je nutno si mýt často ruce mýdlem pod tekoucí vodou, zejména
po práci s žíravinami a jedy, při změně práce, před každým opuštěním laboratoře.
17. Chemikálie se nesmí brát nechráněnou rukou.
18. S žíravinami je nutno pracovat opatrně, používat předepsaných ochranných pomůcek. Při
přípravě louhu je nutno sypat hydroxid do vody, při ředění kyselin se nalévá kyselina do
vody.
19. Zásobní láhve s roztoky je nutno uchopovat nálepkou do dlaně, nikdy nedržíme láhve jen
za hrdlo.
20. Žíravé a jedovaté látky se pipetují zásadně bezpečnostními pipetami.
21. Při manipulaci s látkami v otevřených nádobách (např. zkumavkách) je nutno odvrátit ústí
nádoby od obličeje a je nezbytné dbát na to, aby nesměřovalo k sousedním pracovníkům.
22. Všechny manipulace s látkami dýmavými a dráždivými, jedy, koncentrovanými
kyselinami a rozpouštědly provádíme jen v zapojené digestoři s dobrým odtahem.
23. Při práci s hořlavými kapalinami je nutno zabezpečit dobré odvětrání vzniklých par.
24. Odpad hořlavin a olejů je zakázáno vylévat do kanalizace, k likvidaci se používá určených
nádob.
25. Louhy a kyseliny je možno vylévat do kanalizace po důkladném zředění vodou (1:30).
26. Při práci je nutno používat předepsané ochranné prostředky, zejména plášť, přezůvky,
brýle a rukavice.
27. Při práci se sklem je třeba chránit se před pořezáním použitím ochranných pomůcek.
Střepy a jiné odpadky s ostrými hranami musí být odkládány do nádob zvlášť k tomu
určených.
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28. Všechny závady, které se vyskytnou během práce, je nutno okamžitě hlásit vedoucímu
cvičení nebo instruktorovi.
29. Každé poranění, poleptání, požití látky, stejně jako bolesti hlavy, hučení v uších a jiné
příznaky je nezbytně nutné neprodleně hlásit. Veškeré úrazy, poleptání, otravy apod. je
nutno evidovat.
30. Po skončení práce je nutno uzavřít vodu, vypnout elektrické spotřebiče a uvést pracoviště
do původního stavu. Je nutno uzavřít všechny nádoby s chemikáliemi.
31. Před opuštěním laboratoře po skončení práce je nutno předat pracovní místo vedoucímu
cvičení nebo instruktorovi.
32. Práce v chemické laboratoři je zakázána ženám těhotným a matkám do konce 9. měsíce
po porodu ve smyslu výnosu ministerstva školství ČSR č. 33/1974. Posluchačka je
povinna vedoucímu cvičení okamžitě oznámit graviditu.
1.2 Bezpečnost práce s elektrickým zařízením
1. Při práci s elektrickými přístroji smí posluchač vykonávat pouze úkony uvedené
v příslušném návodu ve skriptech. Jiné činnosti smí vykonávat pouze na přímý příkaz vedoucího cvičení.
2. Osoby bez elektrotechnické kvalifikace mohou samostatně obsluhovat pouze jednoduchá
elektrická zařízení provedená tak, že při obsluze nemohou přijít do styku s částmi pod napětím.
3. Obsluhující se smí dotýkat jen částí, které jsou pro obsluhu určeny a musí k nim mít volný
přístup.
4. Obsluhující se nesmí dotýkat elektrických zařízení mokrýma rukama.
5. Elektrické přístroje je nutno chránit před vlhnutím.
6. Při požáru hasíme elektrická zařízení pod proudem nejčastěji sněhovým hasicím přístrojem, nikdy ne vodou.
7. Změny na elektrickém zařízení (např. výměna žárovky, pojistek, přepojování vodičů, ...)
provádíme vždy ve stavu bez napětí.
8. Udržovat, opravovat a rozšiřovat instalace, které přivádějí elektrickou energii na pracovní
místo až do přístroje, smějí jen osoby tím pověřené a s potřebnou kvalifikací.
1.3 První pomoc při úrazech
I při nejvyšší opatrnosti a dodržování všech bezpečnostních předpisů pro práci v chemické
laboratoři dochází někdy k větším či menším úrazům. Základní pravidla poskytování první
pomoci si proto musí osvojit každý pracovník laboratoře, aby mohl poskytnout pomoc nejen
spolupracovníkům, ale i sobě. Laik smí ovšem poskytovat pouze první pomoc, která nenahrazuje lékařské ošetření. Při všech úrazech a zraněních je nutné postiženého po poskytnutí první
pomoci ihned odeslat k lékařskému ošetření, lékaře přivolat nebo zajistit převoz do nejbližší
nemocnice.
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Pracovní úrazy, jimiž byla způsobena smrt nebo pracovní neschopnost trvající nejméně jeden den mimo den, kdy došlo k pracovnímu úrazu, podléhají registraci a organizace jsou povinny vést o nich evidenci v knize úrazů. Každý pracovník a student je povinen hlásit tyto
úrazy svému nejbližšímu nadřízenému nebo učiteli.
Nejčastější zranění a úrazy v chemických laboratořích je možno rozdělit do těchto skupin:
1. Popáleniny
2. Poleptání a popálení chemikáliemi
3. Poranění rozbitým sklem
4. Otravy jedovatými látkami
5. Jiné náhlé příhody
1.3.1 Popáleniny
Při poskytování první pomoci je velmi důležité zabránit vstupu infekce do postižené tkáně,
zvláště u popálenin rozsáhlých a hlubokých. Na popálená nebo opařená místa se nesmí sahat.
Popáleniny nikdy neumýváme vodou. Jen malé popáleniny prvního stupně natřeme sterilním
lanolínem, olejem nebo mastí na popáleniny. Popáleninu správně ošetříme tak, že zhotovíme
sterilní krycí obvaz a dopravíme postiženého do nemocnice. Popálenému dáváme pít velké
množství tekutin, zásadně však ne alkoholické nápoje.
V případě vznícení oděvu je nutné energicky zabránit panice. Postižený nesmí pobíhat
a hořící oděv nejlépe uhasíme pomocí přikrývek nebo oděvů. Když je uhašený oděv přilepen
k pokožce, nesmí se nikdy strhávat, celá popálená část i s oděvem se zahalí do čistého prostěradla a zajistí se převoz postiženého do nemocnice.
1.3.2 Poleptání
Viz též Iritat.
Potřísnění kůže: Zasažené místo ihned oplachujeme silným proudem vody. Politý oděv
i obuv se musí co nejrychleji odložit, a to ještě před použitím oplachů. Potřísněné vlasy či
vousy musejí být odstraněny (ostříhány), aby nepůsobily dodatečnou kontaminaci.
Neutralizační roztoky:
při poleptání kyselinami – mýdlo, 2 % roztok NaHCO3 (5 – 15 lžic NaHCO3 do 1 litru
vody).
– při poleptání hydroxidy – 2 % roztok H3BO3 (nebo 5 lžic kyseliny citronové do 1 litru
vody).

–

Při zasažení očí chemickými látkami je možno krystalky tuhé látky opatrně odstranit
např. kapesníkem, stejně jako odsát velké kapky žíravin. Pak se musí otevřené (i násilím) oči
ihned vyplachovat velkým množstvím vody, a to nejméně 10 – 15 minut. Voda nesmí při
proplachování téci z kontaminovaného oka do čistého!
V žádném případě se při zasažení očí nepokoušíme o žádnou neutralizaci! Při
zasažení očí zásadou lze po propláchnutí očí vodou oči ještě vypláchnout borovou vodou
(z lékárny, nikoli vlastní příprava) nebo Ophtalem. Při zasažení kyselinou vyplachujeme
pouze vodou! Na oči dáme po oplachu sterilní hydrofilní mul, zavážeme a postiženého
v každém případě odvezeme k lékaři nebo do nemocnice !
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Při požití kyseliny nebo hydroxidu ihned vypláchneme ústa vodou nebo raději
mlékem. Ihned po požití (do 5 – 10 minut) dáme vypít 1/2 litru vlažné vody nebo mléka
a pokusíme se drážděním v hrdle vyvolat zvracení. Později po požití se již o vyvolání zvracení
nesnažíme, nedáváme také pít větší objemy tekutin, pouze na tlumení žízně postiženého
podáváme minimální množství mléka.
Při požití kyselin – suspenze MgO v ledové vodě (asi 3 lžíce do půl litru vody),
nepodávat NaHCO3! Při požití hydroxidů – co nejmenší množství 1% roztoku kyseliny
octové (potravinářský ocet ředěný asi 1:10) nebo ledově ochlazené zředěné citrónové
šťávy.
1.3.3 Poranění rozbitým sklem
Poranění očí: Oči převážeme sterilním obvazem s měkkou podložkou tak, abychom
zabránili pohybu víčka a poraněného dopravíme k očnímu lékaři. Laik nesmí do poraněného
oka nikdy zasahovat!
Řezné rány: ošetříme přiložením sterilního krycího obvazu. Na krvácející ránu nikdy
nepřikládáme pouze vatu, ale nejprve ránu překryjeme sterilní gázou a teprve na gázu
přiložíme vatu.
V případě poranění tepen a žil poraněnou končetinu zvedneme, aby nastalo co největší
odkrvení poraněné oblasti a přímo na ránu přiložíme sterilní tlakový obvaz. Zcela výjimečně,
při poranění velké tepny, je nutno použít pružného gumového škrtidla, které se přikládá
směrem k srdci, tj. nad ránu. Stažení škrtidla musí být co nejmenší, ale takové, aby krvácení
ustalo. Škrtidlo po čase uvolníme, aby tkáň neodumírala vlivem neprokrvení. Postiženého je
nutno ihned dopravit k ošetření do nemocnice!
1.3.4 Otravy jedovatými látkami
Velmi podrobné a zajímavé informace o jedovatých a zdraví škodlivých látkách získá
čtenář např. z (22) a z (21).
V následujícím přehledu toxikologických vlastností látek jsou uvedeny zejména ty látky, s nimiž je možný kontakt v laboratoři fyzikální chemie. Charakterizováno je nejen reálné
nebezpečí pro posluchače ve výuce, ale i základní nebezpečné vlastnosti probíraných látek při
jejich použití ve větších koncentracích či množstvích v průmyslu nebo v běžném životě.
Příznaky otravy bývají okamžitě jasně patrné u látek dráždivých, zatímco u řady jiných
látek se otrava nemusí okamžitě rozpoznat, neboť se účinky projeví až po určité době. Proto je
nutno příznaky nevolnosti při (a po) práci konfrontovat s možností předchozího kontaktu s toxickými látkami.
Na závěr speciálních toxikologických údajů o jednotlivých látkách jsou uvedeny
toxikologické zkratky podle (22) a (21), charakterizující jednak stručně vlastnosti látky (látka
dráždivá, teratogenní, karcinogenní apod.), jednak odkazující na základní kroky první pomoci,
která má být postiženému poskytnuta. V případě, že nevíme, které látce byl postižený
exponován, případně neznáme konkrétní způsob první pomoci, je vhodné jednat podle
univerzálního postupu uvedeného pod zkratkou Zyxter. Tento postup by každý pracovník
v chemické laboratoři měl bezpodmínečně zvládat.
Seznam toxikologických zkratek s vysvětlivkami a s konkrétním postupem první
pomoci je uveden v kapitolce 1.3.4.3.
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Přestože to není u jednotlivých postupů první pomoci explicitně psáno, je jasné, že
v těžkých případech je při první pomoci nutno dbát také na zachování krevního oběhu, dýchání a udržení tělesné teploty. Zásady umělého dýchání a nepřímé srdeční masáže jsou rozebrány
v kapitole 1.4 Kříšení.
1.3.4.1 Anorganické látky
Hydroxidy
Alkalické hydroxidy (louhy) zmýdelňují tkáň za tvorby albuminátů a mýdel a působí
hloubkově, za tvorby bolestivých destrukcí, rány se velmi dlouho a špatně hojí. Celkový
účinek alkalických kovů nepřichází z toxikologického hlediska v úvahu. Zásaditost stoupá od
hydroxidu lithného k hydroxidu cesnému LiOH < NaOH < KOH < RbOH < CsOH. V podstatě
totéž platí o uhličitanech, jejichž vodné roztoky mají silně zásaditou reakci.
První pomoc1: Iribas.
při poleptání

Odstranit potřísněný oděv
Oplachovat postižené místo silným proudem vody
Neutralizovat 0,1% roztokem octové nebo citrónové kyseliny
Přivolat lékaře
při poleptání Nevyvolávat zvracení
trávícího
Uklidnit
ústrojí
Podat po doušcích sklenici vody, 0,1% roztok octové nebo citrónové kyseliny
Přivolat lékaře
při potřísnění Rychlý výplach oka vodou, neprovádíme neutralizaci. Na závěr je možno oko
oka
propláchnout borovou vodou nebo ophtalem.
Přivolat lékaře
Kyseliny
Kyselina trihydrogenboritá H3BO3
Tříprocentní roztok se používá jako tzv. borová voda. Nejčastější příčiny otrav jsou způsobeny
při záměně nebo vstřebáním z mastí. Smrtící dávka2 pro dospělé je 15 g, pro děti 2 g.
První pomoc: Bonate.
Kyselina chlorovodíková HCl
má intenzivní místní dráždivé účinky, je však méně nebezpečná než kyselina sírová.
V žaludeční šťávě je přibližně 0,1 mol dm–3 kyselina chlorovodíková, proti vyšším
koncentracím však není sliznice nijak zvlášť odolná. Inhalace par kyseliny chlorovodíkové má
stejné účinky jako inhalace plynného chlorovodíku.
První pomoc: Iridac.
1

Význam toxikologických zkratek je vysvětlen v kapitole 1.3.4.3.
Smrtící dávka bývá vyjádřena různým způsobem, např. v gramech toxické látky připadající na 1 kg hmotnosti
postiženého člověka, nebo v gramech toxické látky připadající na celou hmotnost člověka o určité „standardní“
hmotnosti. V těchto skriptech budeme používat tento druhý způsob, přičemž jako průměrnou (tj. „standardní“)
hmotnost dospělého člověka budeme brát 70 kg.
2
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Kyselina sírová H2SO4
je jedna z nejnebezpečnějších anorganických kyselin. Je to silná kyselina s dehydratačními
schopnostmi, leptá pokožku a sliznice (v důsledku dehydratačních vlastností i vlivem velkého
rozpouštěcího tepla). Vzniklé rány se špatně hojí (pozor na oči!). Jsou hluboké, tkáň napřed
zbělá, pak zhnědne až zčerná, pak se objeví tmavé strupy a hluboké vředy, zanechávající těžké
barevné jizvy, i zahojená kůže může být funkčně poškozená. Rozsáhlé poleptání kůže může
i usmrtit. Zasažení očí může vést k oslepnutí nebo proleptání víček či rohovky. Při požití i jediného doušku H2SO4 dochází k bolestivému a nebezpečnému poleptání jícnu, případně i žaludku, často končícímu vážným poškozením zdraví nebo smrtí. Aerosol dráždí horní cesty
dýchací (bronchitidy až edém plic), oční sliznice (záněty spojivek), poškození zubů, vředy
a záněty pokožky. Páry unikající z roztoku H2SO4 už při zahřátí na 30 oC způsobují krvácení
z nosu, pálení na prsou, kašel, křeče hlasivek, ztrátu vědomí až smrt.
Opakované dlouhé expozice vedou k otupení čichu, chronickému zánětu spojivek a dýchacích
cest, poškození zubů (řezáky – hnědé zbarvení a proužkování skloviny, kaz, rychlá, ale
bezbolestná destrukce zubu). Opakovaný kontakt kůže se zředěnou kyselinou vede k vysušení
kůže, vznikají vředy a hnisavá onemocnění kůže. Celkové účinky jsou vzácné (acidóza).
První pomoc: Iridac.
Kyselina dusičná HNO3
Tato silná kyselina má dráždivé a dusivé účinky (edém plic), je to energické oxidační činidlo,
s organickými látkami tvoří výbušné směsi.
První pomoc: Iridac.
Brom
má dráždivé účinky srovnatelné s Cl2. Nadýchání způsobí kašel, krvácení z nosu, dráždění očí
a dýchacích cest, křeče hlasivek, poleptání plic. V některých případech později nastupuje
zvracení, průjem, bolesti břicha, vyrážka. Může vyvolat astmatický záchvat.
Přehled účinků bromu na člověka v závislosti na koncentraci:
koncentrace Br2 (ppm)3
0,01 – 3,5
pod 0,3
0,3 – 0,5
0,6
4,6 – 9,2
40 – 60
340
1000

Projevy
Lze ucítit
Lze nepřetržitě dobře pracovat
Práce je obtížná
Práce je nemožná
Pobyt bez respirátoru nemožný
Pobyt je životu nebezpečný
Krátká expozice je smrtelná
Několik vdechnutí způsobí smrt
První pomoc: Iritat, Broide.

3

Jednotka ppm je zkratkou výrazu „parts per milion“. Má tedy význam miliontin. Zápis 5 ppm obvykle znamená,
že 1 kg směsi směs obsahuje 5 mg sledované látky. Při analýze směsí plynů však zápis 5 ppm znamená, že 1 m3
plynné směsi obsahuje 5 cm3 sledované látky (jde tedy o díly objemové, nikoli hmotnostní).
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Bromičnany BrO3–
dráždí kůži a sliznice, řadí se mezi silné krevní toxiny (methemoglobinemie). Způsobují hemolýzu (rozklad krve), poškození jater a ledvin, ovlivňují centrální nervovou soustavu. Jsou
podezřelé z kancerogenity.
Bromičnan draselný KBrO3
usmrcuje při požití asi 5 g.
První pomoc: Broate.
Chlor
Intenzivní dráždivý účinek elementárního chloru se uvádí jako důsledek reakce Cl2 s vlhkostí
za vzniku kyslíku a chlorovodíku a převádí se tedy na účinek oxidační a na účinek kyseliny.
Při dlouhodobých expozicích způsobuje chlorakné. Pro vegetaci je 2× – 3× toxičtější než SO2.
Nadýchání způsobuje kašel, bolesti na prsou, zvracení (až krvavé), bolesti hlavy, pocit dušení,
případně edém či zánět plic.
Přehled účinků chloru na člověka v závislosti na koncentraci:
Projevy
koncentrace Cl2 (ppm)
Lze ucítit
0,5 – 5
Pálení očí v bazénu
1
Lze nepřetržitě dobře pracovat
1–2
Pálení očí a škrábání v nose, kašel, chrapot, lze pracovat 30–60
3–6
minut
Silné dráždění
15
Pobyt 30–60 min nebezpečný
20
Prudký kašel
30
Edém + krvácení z plic i při krátké expozici
50
Nelze snést déle než 1 min
100
Několik vdechnutí způsobí smrt
1000
První pomoc: Iridac.
Chloridy Cl–
Anion chloridový je životně důležitou součástí potravy. V případě toxicity přichází v úvahu
toxicita kationtu. Při dlouhodobých expozicích a vysokých koncentracích mohou chloridy
působit škodlivě (inhalace prachu → poškození nosní přepážky).
Chlorid sodný NaCl
nepředstavuje akutní nebezpečí (kuchyňská sůl), řídí rovnováhu kyselin a zásad, aktivizuje
esenciální enzymy a tvorbu HCl v žaludku potřebnou pro trávicí proces. Malé děti jsou na
předávkování NaCl pravděpodobně mnohem citlivější než dospělí. Záměna cukru a soli pro ně
může mít katastrofální následky. Dlouhodobá expozice prachu NaCl může způsobit až
proděravění nosní přepážky. Ve staré Číně byl NaCl údajně používán k popravám.
Normální denní dávka pro dospělého člověka je 3 – 7 g; přebytek NaCl podporuje
vznik vysokého krevního tlaku. Jednorázová toxická dávka 200 – 280 g.
První pomoc: Nasaka, Iritat.
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Chlorid draselný KCl
Draslík je biogenní prvek, nezastupitelný sodíkem, ovlivňuje mimo jiné srdeční činnost. KCl
se používá léčebně v dávkách až 2 g perorálně. Po požití v nadměrném množství způsobuje
křeče a nepravidelnou srdeční činnost. Otrava již po požití cca 15 g jednorázově, smrtelná
dávka je asi 35 g.
První pomoc: Kalaka.
Chlorovodík HCl (g)
má intenzivní místní dráždivé účinky, čichem je rozeznatelný již od 5 ppm. Chronická expozice způsobuje krvácení z nosu, někdy porušení sliznice úst a nosu až proděravění přepážky
nosní. Kůže exponovaná chlorovodíku je citlivější (u mužů problémy s holením), vznik akné,
poškození zubů (jako u kyseliny sírové).
První pomoc: Iridac.
Jod
je esenciální prvek, jehož nedostatek vede k duševní a tělesné zaostalosti. Inhalace par má
silnější účinky než chlor. Elementární jod má dráždivé účinky. Větší kontakt s kůží může vést
k tvorbě hlubokých vředů, které se těžko hojí. Dráždivý účinek se projeví velmi zřetelně při
požití. Usmrcuje požití 35 mg. Při inhalaci má silnější účinky než chlor a brom, snadno může
způsobit edém plic. Příznaky celkového účinku jsou závratě, poruchy vidění a snad i tvorba
methemoglobinu.
Přehled účinků jodu na člověka v závislosti na koncentraci:
Projevy
koncentrace I2 (ppm)
Lze nepřetržitě dobře pracovat
pod 0,1
Lze pracovat 30 – 60 minut
0,2
Práce je nemožná
nad 0,3
Chronická otrava se nazývá jodismus. Projevuje se zežloutnutím zubů, nejsou vyloučeny nervové příznaky. Pravidelná dávka 10 mg/osobu/den je neškodná.
První pomoc: Jodeme.
Jodidy I–
jsou používány v lékařství. Při chronickém působení je pozorována zvýšená funkce štítné
žlázy, hubnutí, poruchy spánku a srdeční činnosti.
Jodid draselný KI
způsobuje následné dráždění od elementárního jodu, kromě účinků jodidu působí také draselné
ionty. Smrtící dávka je asi 35 g.
První pomoc: Kalaka, Jodide.
Mangan
je esenciální prvek ovlivňující krvetvorbu. Toxicita sloučenin manganu klesá v pořadí Mn(III),
Mn(II), Mn (IV). Účinky jsou většinou místní, inhalace vede k zánětům plic. Chronické otravy
patří mezi závažná nervová onemocnění (manganismus), vyznačují se poruchami neurologic15

kými a neuropsychickými. Manganismus je pozorován hlavně u pracujících s manganem,
ferromanganem, MnO2 nebo MnCl2. Akutní otravy jsou méně významné.
Příznaky akutní otravy: únava, nechutenství, ospalost, neklid, sexuální poruchy, špatná nálada,
vznětlivost až agresivita, později ztráta rovnováhy a schopnosti koordinovat pohyb, obtížná
chůze, strnulý výraz obličeje, poruchy řeči, paměti, zraku a další.
První pomoc: Angelo, Iritat
Manganistan draselný KMnO4
je silné oxidační činidlo, působí místní poškození tkání, po požití je porušena hlavně funkce
ledvin. Smrtelná dávka je cca 5 – 10 g. Slabé vodné roztoky se používají při desinfekci. Při
vniknutí krystalků KMnO4 do očí může dojít k poškození zraku. Vdechování prachu/mlhy
obsahující KMnO4 dráždí dýchací cesty.
První pomoc: Angepi.
Měď
je esenciální prvek, který obsahují mnohé metaloenzymy (cytochrom C-oxidáza, hemokuprein
– vliv na krvetvorbu). U dětí se nedostatek mědi projevuje fyzickou a duševní retardací (tzv.
Mankesova choroba). Toxické jsou hlavně rozpustné soli. Symptomy akutní otravy: žaludeční
obtíže, apatie, anémie, křeče, koma až smrt. Expozice prachu CuO vyvolává tzv. horečku
slévačů s příznaky podobnými chřipce.
Pentahydrát síranu měďnatého (modrá skalice) CuSO4⋅5H2O
slouží v medicíně jako silné emetikum (tj. vyvolává zvracení). Při vyšších obsazích Cu2+
v krvi dochází k poškození ledvin (projevy jako žloutenka). Působí dráždivě na neporušenou
pokožku. Projevuje se zpočátku svěděním, po opakovaných expozicích až záněty. Dávky do
0,3 g působí emeticky, dávka 8 – 10 g je pro dospělého člověka smrtící.
První pomoc: Iritat, Aleged, Cupelo.
Olovo
Otrava olovem je někdy označována jako saturnismus nebo plumbismus a je pokládána za
nejstarší a dosud nejdůležitější profesionální či průmyslovou otravu. Akutní otrava olovem či
jeho sloučeninami je vzácná, mezi akutní a chronickou otravou není podstatných rozdílů
v příznacích. Při požití většího množství rozpustných sloučenin olova je popisována salivace
(slinění), kovová chuť v ústech, nevolnost, kolikovité bolesti břicha a zvracení.
Dusičnan olovnatý Pb(NO3)2
Kromě účinků olovnatých iontů přistupují i účinky dusičnanových aniontů. Dusičnany (Na, K)
jsou podstatně méně toxické než dusitany. Dovolená denní dávka pro dospělého člověka podle
WHO činí 300 mg (norma pro pitnou vodu v ČR 50 mg/1, pro kojence 15 mg/l). V těle se dusičnany redukují z části na dusitany. Koncentrované roztoky dusičnanů působí leptavě na pokožku, po požití velkých dávek vzniká katar gastrointestinálního traktu, dysfunkce ledvin.
Projevy otravy: slabost, bolesti hlavy, cyanóza.
První pomoc: Pubano, Tetgen, Nirate, Niriti.
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Jodid olovnatý PbI2
První pomoc: Pubano, Jodide.
Rtuť
Nebezpečné jsou zejména páry rtuti.
Teplota

Rovnovážná koncentrace rtuťových par vzniklých odpařováním kovové rtuti

–25 oC

0,1 mg/m3 (hygienicky závažná)

–16 oC

1 mg/m3

+17 oC

10 mg/m3

Rtuť se vstřebává i pokožkou (lékařství – rtuťové masti). Příznaky chronické otravy: vzrušenost, deprese, návaly krve, třes, poruchy řeči, slinění, šedomodrý lem na dásních, halucinace,
poruchy centrálního nervového systému. Na rozdíl od rozpustných rtuťových solí není polknutí kovové rtuti životu nebezpečné. Kuriózní je případ ošetřovatelky, která si
v sebevražedném úmyslu vstříkla do žíly 27 g kovové rtuti a měla pak v srdci rentgenem zjistitelné rtuťové jezírko. Zemřela o několik let později na tuberkulózu. Při otravě sloučeninami
rtuti jsou v popředí příznaky žaludeční (zvracení s krví) a poškození ledvin (zástava močení).
Prevence otravy rtuťovými parami:
1. Nenechávat zbytečně povrch rtuti volně na vzduchu. Doporučuje se zalít povrch rtuti vodou. Odpar rtuti se tím značně sníží.
2. Při práci se rtutí se doporučuje pracovat na dostatečně velkém podnosu, aby se omezila
možnost jejího volného rozptýlení v prostoru při náhodném rozlití. V prostorách mimo
tento podnos zásadně nepracujeme.
3. Rozlitou rtuť musíme pečlivě sesbírat.
a)
Zbytek drobnějších kapiček snadno sebereme amalgamovanou měděnou tyčinkou.
Máme-li možnost, je pohodlnější ji nasát do zastřižené špičky mikropipety.
Sesbíranou rtuť sklepeme (z mikropipety vystříkneme) do připravené nádobky.
b)
Příliš roztříštěnou rtuť, popřípadě rtuť v mělkých spárách můžeme odstranit posypáním zinkovým prachem a pečlivým zametením.
4. Se rtutí se smí pracovat jen v místnostech k tomu náležitě vybavených, nejlépe v digestoři.
První pomoc: Merano.
Kalomel Hg2Cl2
Při požití 0,1 – 0,3 g má projímavé a močopudné účinky. Větší dávky způsobují vyrážku, zduření mízních uzlin, zvětšení sleziny, horečku. Smrtelná dávka je asi 0,35 g. Je velmi záludný
tím, že může odštěpovat rtuť a tvořit tak prudce jedovatý chlorid rtuťnatý HgCl2 (sublimát).
První pomoc: Merano.
Sublimát HgCl2
Škodlivý je při požití, vstřebává se i ze sliznic. Způsobuje vyrážky a chronické otravy. Dávky
nad 0,2 g mohou způsobit smrt.
První pomoc: Merano, Iritat.
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Uhlík
Skupina anorganických uhlíkatých látek obsahuje vedle vysoce toxických látek (např. CO,
CS2, COCl2, kyanidy) řadu dalších látek významných pro průmyslovou toxikologii (např. grafit, uhelný prach, CO2, látky obsahující nuklid 14C). Zde budou diskutovány pouze ty látky, se
kterými se posluchač, který neporušil laboratorní řád, může dostat do kontaktu.
Nuklid 14C
patří mezi významné radionuklidy, poločas rozpadu je 5 720 roků, emituje beta záření s energií asi 0,155 MeV. Do organismu se dostává dýchacími cestami a potravou. Za kritický orgán
v těle se považuje tuková tkáň a kosti. Tím, že vstupuje do biocyklů, ohrožuje (jako ionizující
a tedy chemické vazby v DNA štěpící látka) populaci zejména z genetického hlediska. Vzniká
při atomových výbuších, které mají kromě jiného za následek zvyšující se kontaminaci
biosféry tímto radionuklidem.
Grafit
ve formě prachu způsobuje pneumokoniózy, které mohou vést až k invaliditě. Postižení udávají bolesti hlavy, kašel (černé hleny), dechové obtíže.
Uhelný prach
má poměrně mírné dráždivé účinky na kůži a oči. Je nebezpečný pro možnost vytvoření
výbušných směsí se vzduchem (od 70 g/m3). Po výbuchu takové směsi může být atmosféra tak
ochuzena kyslíkem, že hrozí nebezpečí udušení. Prvořadý význam má však onemocnění (tzv.
pneumokonióza uhlokopů), k němuž dochází po dlouhé inhalaci uhelného prachu (10–20 let).
Nejnebezpečnějším druhem uhlí je z tohoto hlediska antracit. Podle některých autorů
způsobuje uhelný prach i chronické onemocnění trávicího ústrojí a jater.
Koncentrace uhelného prachu ve vzduchu a doba expozice ve fyzikálně chemické laboratoři
nepředstavují akutní nebezpečí, první pomoc zde proto neuvádíme. Totéž platí pro grafit
a nuklid 14C.
Oxid uhelnatý CO
je nejrozšířenější jed. S jeho účinky se lidstvo seznámilo současně s ohněm a již ve starověku
byl využíván k popravám i sebevraždám. Jeho průmyslová emise do ovzduší je vyšší než emise všech ostatních látek (s výjimkou CO2) dohromady. Po alkoholu padá oxidu uhelnatému za
oběť ze všech toxických látek největší počet lidí a stojí v čele výčtu otrav profesionálních i sebevražedných.
Hlavním účinkem CO je blokáda krevního barviva a tvorba karboxyhemoglobinu vedoucí
k dušení. Náhlé velké zvýšení koncentrace CO ve vdechovaném vzduchu může způsobit smrt
v několika vteřinách. Při menší exposici se projevuje nejčastěji bolestmi hlavy, bušením krve
v hlavě a tlakem na prsou. Lidé, kteří otravu přežili, někdy líčí zvláštní stav mysli, kdy si
uvědomují, že jsou otráveni a že by měli vyjít na čistý vzduch nebo volat o pomoc, ale
nemají k tomu ani dost sil, ani dost vůle. Obvykle si však postižení na otravu a různě dlouhou
dobu, která jí předcházela, nepamatují. Vzácně se naopak dostavuje stav podobný opilosti se
sklonem k násilnostem (,,šílenství kuchařů“). Takřka pravidlem je při těžší otravě žaludeční
nevolnost a zvracení, někdy bolesti břicha. Zrakové i sluchové schopnosti klesají, mohou
se dostavit halucinace. Při těžké otravě přechází postižený do bezvědomí, v němž se mohou
objevit nejprve křeče, později je bezvědomí hluboké a bez pohybu. Nepravidelně dýchá, tep je
rychlý, nitkovitý. V tomto stavu může nastat smrt. Zdá se, že závažnější je delší expozice
nižším koncentracím CO než kratší expozice vyšším koncentracím, i když obě vedou ke stejné
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hladině karboxyhemoglobinu. Udává se, že mladší lidé jsou na CO citlivější a snad jsou muži
citlivější než ženy, těhotné ženy jsou však na CO velmi citlivé.
První pomoc: Asatra.
Oxid uhličitý CO2
není toxický v běžném slova smyslu, je normálním produktem metabolismu. Má lehce dráždivý účinek, ten je však při inhalaci zanedbatelný proti účinku hlavnímu, kterým je stimulace
dýchání (prohloubení a zrychlení dechu), až ochrnutí dýchání při masivní expozici. Na malé
koncentrace CO2 se organismus dobře adaptuje, při dlouhé expozici má slabý narkotický účinek, projevující se snížením kyslíkové spotřeby organismu. Koncentrace 7 – 10 % vedou
k bezvědomí v několika minutách a ještě vyšší koncentrace rychle usmrcují. Přežije-li postižený otravu CO2, je i po těžkém stavu zotavení obvykle rychlé, následky nevelké a většinou
přechodné. Citlivost jednotlivců je velmi rozdílná. Při kontaktu s kapalným nebo tuhým CO2
je možnost poškození velmi nízkou teplotou; těchto místních účinků se využívá i terapeuticky.
První pomoc: Asanox.
Zinek
je esenciální prvek a součást některých enzymů (dehydrogenáz, karboxypeptidázy). Nedostatku Zn se přičítá špatné hojení ran, malý vzrůst a opožděná puberta. Při práci s roztaveným Zn
a jeho slitinami se projevuje profesionální otrava, označovaná jako „horečka slévačů“ (s několikahodinovou latencí), jejíž příčinou je alergická reakce na bílkoviny denaturované působením dýmů ZnO. Tato intoxikace je známá i např. u Cd, Co, Cu, Fe, Hg, Ni, Pb, Sn. Obvyklé
projevy otravy jsou sladko v ústech, kašel, únava, bolesti hlavy, třesavka, horečnaté stavy.
Rozpustné sloučeniny (např. ZnSO4⋅7H2O, ZnCl2, (CH3COO)2Zn a další) mají místní leptavé
a po požití i emetické4 účinky.
Heptahydrát síranu zinečnatého (bílá skalice) ZnSO4⋅7H2O
Požití: Jednoprocentní roztok působí emeticky, koncentrovanější roztoky mají leptavé účinky.
Jednorázová dávka 3 – 5 g způsobuje smrt.
První pomoc: Zinelo, Iritat.

4

Zvracení.
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1.3.4.2 Organické látky
Kyseliny
Askorbová kyselina
Doporučená denní dávka kyseliny askorbové pro zdravého dospělého člověka v České republice je 60 mg, terapeuticky se používá dávek 0,1 – 1,5 g denně, výjimečně a zkusmo
i dávky až mnohonásobně větší. Vysoké dávky snad poněkud zvyšují krevní tlak a počet trombocytů (tj. krevních destiček), masivní dávky mohou způsobit žaludeční potíže, vyvolat
průjem a možný je i určitý vliv na psychiku.
První pomoc: Zyxter
Monochloroctová kyselina
Z toxikologického hlediska se jedná o silnou kyselinu působící leptavě na kůži. Smrtelná
dávka pro dospělého člověka při jednorázovém požití je asi 3,5 g.
První pomoc: Zyxter, Iritat, Krcgen.
Octová kyselina
Vdechování: výrazný dráždivý účinek (pálení v očích, zarudnutí spojivek, křeče víček, svědění až bolesti v nose, pálivý pocit na patře a na prsou, nucení ke kašli,...). Masivní expozice
může způsobit edém plic. Práh vnímání čichem je 2,5 – 12 mg/m3, koncentrace 125 mg/m3 je
pro nezvyklé osoby nesnesitelná. K poleptání kůže může dojít již od koncentrace 10 %. Při
vniknutí do očí dochází i při okamžitém výplachu k trvalému zakalení rohovky (již od
koncentrace 4 %, tedy napůl zředěný potravinářský ocet!). Zhojení povrchové vrstvy rohovky
si žádá několika měsíců. Požití koncentrované kyseliny octové (od 80 %) – za smrtící se pokládá několik desítek mililitrů. Bezprostřední následky – poleptání úst, jícnu a žaludku,
hemolýza5, porucha krevního oběhu a funkce ledvin. Chronická expozice: chronický zánět
dýchacích cest a spojivek, vzácně též chudokrevnost, zažívací poruchy a vyhublost.
První pomoc: Iritat.
Šťavelová kyselina
i její ve vodě rozpustné soli (šťavelan amonný, šťavelany alkalických kovů) jsou jedovaté.
Inhalace prachu: podráždění až vředy sliznice dýchacích cest, případně až zánět plic. Při styku s kůží látka sama i koncentrované roztoky leptají (při styku s rukou se nehty barví žlutě
a jsou lámavé, na prstech se mohou objevit vředy). Při vniknutí do očí může být poškození
velké, ale snadno a dobře se hojí. Při požití – kruté pálení hrdla, bolesti v břiše a zádech, zvracení a průjmy, obojí často krvavé. Bolesti hlavy, záškuby svalstva obličeje a končetin, poruchy
vědomí, poruchy srdeční činnosti až zhroucení krevního oběhu. Velmi rychle nastupuje šok,
který je příčinou rychlé smrti (během několika hodin). Šťavelany se kupodivu používají jako
hemostatika6.
Toxické účinky se vysvětlují poklesem koncentrace Ca2+ iontů v organismu (jejichž
přítomností je podmíněna funkce řady životně důležitých enzymů) v důsledku jejich vazby na
šťavelanový anion. Tento pokles vede k poruchám funkce centrálního nervového systému,
5
6

Rozklad krve.
Léky pro zástavu krvácení.
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svalstva a srdeční činnosti, což velmi rychle zapříčiňuje úmrtí. Dále jsou poškozeny ledviny,
jednak přímou toxicitou šťavelanového aniontu, jednak vysráženými šťavelany (ledvinové
kameny), což však k úmrtí vede jen vzácně.
Chronická otrava: místní dráždivý účinek, úbytek na váze, celková slabost, zažívací obtíže,
bolesti hlavy.
U dospělého člověka 1 – 5 g způsobí nebezpečnou otravu, 5 – 15 g usmrcuje, obvykle během
několika hodin po požití.
První pomoc: Jako protijed se používá mléko a mléčné výrobky, neboť obsahují ionty Ca2+,
účinkem kterých jsou jedovaté rozpustné šťavelany převedeny na nerozpustný (a tedy nejedovatý) šťavelan vápenatý. Oxalat, Iritat.
Barviva, indikátory
Bromkresolová zeleň
Její toxikologická charakteristika ani první pomoc nejsou v Marholdově toxikologii popsány.
První pomoc: Zyxter.
Fenolftalein
Bezděčně objevený projímavý účinek fenolftaleinu (byl přidáván do vína) z něj učinil velmi
široce používané laxativum (projímadlo). Po perorální dávce 50 – 250 mg se účinek dostavuje
za 6 – 8 hodin. Účinkuje převážně na tlusté střevo a částečně se vstřebává, děti přežily dávky
až 8 g. Vzácně vyvolal alergické kožní reakce po požití i po místní aplikaci. Bylo vysloveno
podezření, že může mít vinu na vyšším výskytu papilomatózy močového měchýře u osob,
které jsou při jeho výrobě zaměstnány.
První pomoc: Zyxter, Aleged.
Krystalová violeť (genciánová violeť7)
Mírně dráždí kůži, výrazně dráždí oči, které může vážně poškodit. Podle starších pramenů se
pokládá za podezřelou z karcinogenity, v novějších pramenech není mezi karcinogeny zařazována. „Inkoustové tužky“, jejichž hlavní složkou jsou bazická triarylmethanová barviva
(methylová violeť, krystalová violeť aj.), mohou být příčinou velmi vážného poškození,
zvláště při poranění kůže nebo oka, při kterém v ráně zůstane úlomek „inkoustové tuhy“. Tato
barviva vedou k zánětlivé reakci a nekróze tkáně, k tvorbě neobyčejně těžko se hojících defektů, které si již často vyžádaly až amputaci prstu nebo zapříčinily ztrátu oka.
První pomoc: Meviol, Iritat
Methyloranž (Helianthin, Oranž III, Oranž kyselá 52, Dexon)
U psů vyvolávají větší dávky methyloranže zvracení. V seznamech karcinogenů vedena není.
Používá se též jako fungicid (Dexon). U lidí přímo kůži nedráždí, může však vyvolávat ekzémy. U dospělého člověka je jednorázová smrtící dávka při požití asi 3,5 g.
První pomoc: Zyxter.

7

Jako genciánová violeť se označuje směs krystalové violeti s dextrinem i jiná barviva.
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Tartrazin (E 102, žluť potravinářská 4, žluť kyselá 23, žluť pigment 100, C.I. 19140)
je povoleným a velmi používaným barvivem potravin (např. „citrónové“ limonády). Může být
příčinou alergických nemocí: je po něm popisována kopřivka až vznik bronchiálního astmatu,
zvláště u osob citlivých na acylpyrin. Denní dávka 7,5 mg/kg se považuje za bezpečnou.
První pomoc: Zyxter, Alegen.
Ostatní
Ethanol
Bezbarvá, čirá kapalina s teplotou varu 78 oC, příjemného alkoholického zápachu a chuti,
rychle se vstřebávající žaludeční sliznicí do krve. Technický ethanol bývá znečištěn (denaturován) pyridinovými bázemi, benzenem, toluenem, methanolem, etherem a dalšími chemikáliemi. Účinky ethanolu po požití jsou všeobecně známy:
obsah ethanolu v krvi vliv na lidský organismus
0,5 – 0,8 ‰
počínající opilost
1–2‰
velmi zřetelná opilost
3‰
bezvědomí
3,5 ‰
ohrožení života
5‰
velmi často usmrcuje
Za opilost může být snadno zaměněno diabetické kóma, stav po epileptickém záchvatu a řada
otrav jinými látkami. Při požití usmrcuje dospělého asi 420–560 g ethanolu, individuální citlivost je ovšem značně rozdílná. Děti jsou asi dvakrát citlivější než dospělí.
Ethanol je psychotropní látka působící na centrální nervový systém, poškozuje cévy, srdeční
sval, játra. Při těžkých intoxikacích může dojít ve stavu hluboké narkózy k zástavě dechu.
Tento stav vyžaduje bezprostřední lékařský zásah.
Při opakovaném působení vznikají katary žaludeční sliznice, poškození orgánů krevního
oběhu, onemocnění jater, ledvin, onemocnění nervová i psychická.
Vdechování par: ospalost, dráždění očí a dýchacích cest (při koncentraci vyšší než 1000 ppm
příznaky se dostaví asi do 30 min). K poškození jater pravděpodobně nedochází.
Expozice kožním vstřebáváním není významná, kůže je odtučňována podobně jako jinými
rozpouštědly.
První pomoc: Metabolická přeměna ethanolu je podivuhodně konstantní a pokles hladiny
alkoholu v krvi nelze výrazně a bezpečně urychlit žádným zatím známým způsobem. Cendep,
Iritat, Tetgen, Krcgen, Toxima
Octan sodný
místně poněkud dráždí. Smrtící dávka pro myš (intravenózně = injekce do žíly) je asi 0,4 g/kg.
První pomoc: Nasaka
Sacharóza (řepný cukr)
Při práci v prostředí s cukrovým prachem je popisován větší výskyt zubního kazu, někdy
i ekzémy a záněty zvukovodu. Při získávání semen cukrovky byl u exponovaných pozorován
značný výskyt alergických nemocí respiračního systému a podobně tomu bylo i při styku
s cukrovou třtinou.
První pomoc: Neuvádí se.
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1.3.4.3 Vysvětlení použitých toxikologických zkratek
Aleged
alergie – kožní projevy.
Angelo
Požití
Zasažení očí
Vypít asi půl litru vlažné vody nebo mléka nebo vody s rozmíchanými bílky
(2 – 4 bílky do půl litru) a snažit se o vyvolání zvracení (drážděním hrdla).

Potřísnění kůže

Nadýchání
Úplný tělesný klid,
lékařská kontrola.

Angepi
Požití
Zasažení očí
Potřísnění kůže
Vypít asi 1/2 litru vlažné vody nebo mléka s rozmíchanými bílky (2–4 na 1/2 litru), Rychlý a důkladný
vyvolat zvracení, pak podat 10 tablet aktivního uhlí (adsorbuje chlor vznikající výplach vodou.
v žaludku reakcí manganistanu s kyselinou chlorovodíkovou).

Nadýchání

Asanox
Požití Zasažení očí Potřísnění kůže

Nadýchání
Rychle, avšak s ohledem na vlastní bezpečnost (kyslíkový přístroj!) dostat postiženého na čerstvý
vzduch. Zajistit průchodnost dýchacích cest a kontrolovat ji průběžně.
Nedýchá-li dostatečně sám: umělé dýchání. Nepracuje-li srdce: masáž srdce. Vytrvat v umělém
dýchání případně v masáži srdce alespoň deset minut, i když se úspěch nedostavuje!

Asatra
Požití Zasažení očí Potřísnění kůže

Nadýchání
Přenést postiženého na čerstvý vzduch. Zvrací-li, dbát, aby nevdechoval zvratky (poloha s hlavou
na stranu). Je-li v bezvědomí, odstranit překážky dýchání (hleny, umělý chrup, rovnátka), tlačit
dolní čelist vpřed. Nedýchá-li sám: umělé dýchání (vytrvat!). Nepracuje-li srdce: masáž srdce.
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Bonate
Požití
Zasažení očí
Vypít asi půl litru vody nebo suspense aktivního uhlí
(asi pět lžiček nebo deset tablet na půl litru) a snažit se
o vyvolání zvracení (drážděním hrdla).

Potřísnění kůže
Nadýchání
Zasažené místo důkladně opláchnout vodou a pak kůži
omýt vodou a mýdlem nebo roztokem chloridu amonného (3 vrchovaté lžíce do litru vody).

Broate
Požití
Zasažení očí Potřísnění kůže
Vypít asi 1/2 litru vlažné vody nebo (lépe) roztok thiosíranu sodného (asi pět lžiček do 1 litru
vody) a drážděním hrdla vyvolat zvracení.

Nadýchání

Broide
Požití
Vypít asi 1 litr slané vody obsahující 5 lžic NaCl na 1 litr, drážděním hrdla vyvolat zvracení.

Zasažení očí Potřísnění kůže

Nadýchání

Cendep
Požití
Zasažení očí
Potřísnění kůže Nadýchání
Je-li postižený při vědomí: Vypít asi 1/2 litru vlažné vody, slané vody nebo Rychlý a důklad– Kůži omýt vodou Přenést na čistý
ný výplach vodou. a mýdlem.
vzduch, pečovat
sodovky a drážděním hrdla vyvolat zvracení. Po zvracení podat černou kávu.
o průchodnost
Je-li vědomí výrazně porušeno: nepokoušet se o vyvolání zvracení, pečovat o prů–
dýchacích cest.
chodnost dýchacích cest (poloha s hlavou na stranu, vyjmout předměty z úst,
zaklonit hlavu a tlačit dolní čelist vpřed).
Cupelo
Požití
Zasažení očí
Potřísnění kůže Nadýchání
Vypít asi 1/2 litru vody nebo (lépe) mléka nebo roztok ferrokyanidu draselného Rychlý a důkladný Kůži omýt vodou
a mýdlem.
(1 kávová lžička žluté krevní soli do 1/2 litru vody). O vyvolání zvracení se pokoušet výplach vodou.
jen do deseti minut po požití, pak již ne.
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Iribas
Požití
Ihned vyplachovat ústa vodou nebo
(lépe) mlékem –bezprostředně po
požití (do pěti minut) je možno pokusit se o vyvolání zvracení drážděním hrdla po vypití čtvrt až půl litru
vlažné vody, mléka nebo zředěného
(1:5) octa; později se o vyvolání
zvracení již nepokoušet. Později (po
pěti minutách) nedávat pít žádné větší množství tekutin; má-li postižený
žízeň, dát mu napít jen nezbytného,
co nejmenšího množství mléka nebo
zředěného (1:5 až 1:10) octa. Po případném omytí a převlečení úplný tělesný klid na lůžku.

Zasažení očí
Zasažené oči vypláchnout co nejrychleji a co nejdůkladněji vodou; vyplachovat alespoň
10 minut, po důkladném vypláchnutí vodou je možno
k dalšímu vyplachování použít borovou
vodu nebo Ophtal.
Nepokoušet se
o neutralizaci!

Potřísnění kůže
Zasaženou kůži rychle opláchnout dostatečným množstvím vody, rychle odstranit
nasáklý oděv a obuv. Je-li nutné, ostříhat
zasažené vlasy nebo vousy; důkladně, avšak
bez velkého mechanického dráždění omýt
(vlažnou) vodou a mýdlem; po opláchnutí
vodou přiložit na zasažená místa obklad
s roztokem kyseliny citrónové (asi 5 lžic
kyseliny citrónové do litru vody. Není-li
roztok ve styku s okolím očí, lze až 10 lžic
do litru); klid na lůžku a výměna neutralizačních obkladů každých 10 minut po do–
bu 1 až 2 hodiny.
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Nadýchání
Jde-li o větší expozici (déle než
minutu trvající kašel nebo pocit
pálení na hrudi), přenést postiženého na čistý vzduch (nenechat
ho chodit). Vlažnou vodou nebo
(lépe) vlažnou borovou vodou
vypláchnout oči, ústa (vyndat
případnou protézu či rovnátka)
i nosní dutinu. Po případném
převlečení úplný tělesný klid na
lůžku. Zákaz kouření. Každý případ po větší exposici předat pod
dohled lékaře.

Iridac
Požití
Ihned vyplachovat ústa vodou nebo
(lépe) mlékem – bezprostředně po požití
(do pěti minut) je možno pokusit se o
vyvolání zvracení drážděním hrdla po
vypití čtvrt až půl litru vlažné vody
nebo mléka; později se o vyvolání již
zvracení nepokoušet. Později (po deseti
minutách) nedávat pít žádné větší
množství tekutin; má-li postižený žízeň,
dát mu napít jen nezbytného, co
nejmenšího množství
mléka
nebo
suspenze MgO (asi 3 lžíce pálené
magnézie do ½ litru vody). Po
případném omytí a převlečení úplný
tělesný klid na lůžku. Nedávat NaHCO3
(zažívací sodu)!

Zasažení očí
Zasažené oči vypláchnout co nejrychleji a co
nejdůkladněji
vodou; vyplachovat alespoň
10 minut.
Nepokoušet se
o neutralizaci!

Potřísnění kůže
Zasaženou kůži rychle opláchnout dostatečným množstvím vody, rychle odstranit
nasáklý oděv a obuv. Je-li nutné, ostříhat
zasažené vlasy nebo vousy; důkladně, avšak
bez velkého mechanického dráždění omýt
(vlažnou) vodou a mýdlem; po opláchnutí
vodou přiložit na zasažená místa obklad
s roztokem NaHCO3 (asi 5 – 15 lžic
NaHCO3 do litru vody). Nesmí se dostat do
očí! Klid na lůžku a výměna neutralizačních obkladů každých 10 minut. Po půl
hodině je lze nahradit přikládáním kaše
z NaHCO3 navlhčeného vodou. Výměna
neutralizačních obkladů po dobu 1 až 2
hodiny.

Nadýchání
Jde-li o větší expozici (déle než
minutu trvající kašel nebo pocit
pálení na hrudi), přenést postiženého na čistý vzduch (nenechat
ho chodit). Vlažnou vodou
vypláchnout oči, ústa (vyndat
případnou protézu či rovnátka) i
nosní dutinu. Po případném převlečení úplný tělesný klid na lůžku. Zákaz kouření. Každý případ
po větší exposici předat pod
dohled lékaře.

Iritat
Požití
Ihned ústa vypláchnout vodou nebo mlékem.

Zasažení očí
15–30 min vyplachoDo 5–10 minut vypít cca 1/2 litru vlažné, příp. slané vody vat vlažnou vodou,
či sodovky, snažit se o vyvolání zvracení (drážděním oko i násilím otevřít.
hrdla).
Neprovádět žádnou
Později nedávat pít žádné větší množství tekutin, ale na neutralizaci v oku!
žádost postiženého či při známkách šoku podat pouze
malé množství vody či čaje.
Omýt, převléct, úplný klid na lůžku.
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Potřísnění kůže
Opláchnout vodou (záleží více
na rychlosti než na čistotě a
teplotě), oplachovat po dobu
30–120 minut nebo do příchodu lékaře.
Odstranit potřísněný oděv,
obuv, ostříhat zasažené vlasy,
vousy.

Nadýchání
Vynést na čistý vzduch,
nedovolit kouřit, klid na
lůžku, vypláchnout oči,
ústa i nosní dutinu vlažnou vodou, vykloktat.

Jodeme
Požití
Zasažení očí
Potřísnění kůže
Nadýchání
Vypít asi 1/2 litru mléka nebo vody s rozmíchaným Rychlý a důkladný vý- Omýt vodou nebo (lépe) roztokem Úplný tělesný klid,
thiosíranu sodného (5 lžic do litru zákaz kouření, lékař.
plach vodou.
škrobem (moukou) nebo s rozšlehanými bílky.
vody), opláchnout vodou.
Nesnažit se o vyvolání zvracení.
Jodide
Požití
Vypít asi 1 litr slané vody obsahující 5 lžic NaCl na 1 litr, drážděním hrdla vyvolat zvracení.

Zasažení očí Potřísnění kůže

Nadýchání

Zasažení očí Potřísnění kůže

Nadýchání

Kalaka
Požití
Vypít asi 1 litr slané vody obsahující 5 lžic NaCl na 1 litr, drážděním hrdla vyvolat zvracení.
Krcgen
karcinogenita
Merano
Zasažení očí
Požití
Vypít asi 1/2 litru vlažné vody nebo (lépe) roztoku Na2SO4 (asi 5 kávových lžiček Karlovarské
soli do 1/2 litru vody) nebo roztoku NaHCO3 (3 kávové lžičky na 1/2 litru vody) nebo vody
s rozšlehanými bílky (3 bílky na 1/2 litru vody). O vyvolání zvracení (drážděním hrdla) se
intenzivně snažit jen asi do půl hodiny po požití. Co nejrychleji zařídit lékařské ošetření. Říci
do telefonu přivolanému lékaři, že je nutná injekce BAL (= dimercaptol = dithioglycerin).

Potřísnění kůže

Nadýchání

Meviol
Požití
Zasažení očí
Potřísnění kůže
Nadýchání
Vypít asi 1/2 litru vo– Rychlý a důkladný Kůži důkladně omýt teplou vodou a mýdlem. O mechanické odstranění krystalků
barviva nebo úlomků inkoustové tužky se snažit jen nejsou-li hlouběji ve tkáni.
dy, drážděním hrdla výplach vodou.
V každém případě vyhledat lékařskou pomoc.
vyvolat zvracení.
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Nasaka
Zasažení očí Potřísnění kůže Nadýchání
Požití
Při požití velkého množství vypít asi 1 litr vlažné vody, drážděním hrdla se snažit vyvolat zvracení.

Nirate
Požití
Zasažení očí
Vypít asi 1/2 – 1 litr vlažné vody nebo vlažného Na2SO4 (asi 4 lžíce na 1 litr vody)
a drážděním hrdla se intenzivně snažit o vyvolání zvracení.

Potřísnění kůže

Nadýchání

Podat asi 10 tablet aktivního uhlí.
Úplný tělesný klid na lůžku.
Niriti
Zasažení očí
Požití
Vypít asi 1/2 – 1 litr vlažné vody či vlažné slané vody (asi 2 lžíce NaCl na 1 litr vody) či roztoku
Na2SO4 (asi 2 lžíce Karlovarské soli na 1 litr vody) a drážděním hrdla se snažit o vyvolat zvracení.

Potřísnění kůže

Nadýchání

Podat asi 10 tablet aktivního uhlí.
Úplný tělesný klid na lůžku.
Oxalat
Požití
Zasažení očí
Potřísnění kůže
Oplach vodou
Rychlý
a
důkladný
Ihned vypláchnout ústa vodou nebo mlékem, vypít asi 1/2 litru vody nebo mléka nebo
a mýdlem.
výplach vodou.
suspenze uhličitanu vápenatého (v nouzi křída, oškrábaná omítka, zubní pasta).
Je-li možno vyvolat zvracení do 30 min po požití, je to vhodné, později zvláště při svalových záškubech se o vyvolání zvracení již nesnažit. Podat asi 6 tablet aktivního uhlí.
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Nadýchání

Pubano
Požití
Vypít asi 1/2 litru vlažné vody nebo (lépe) roztoku Na2SO4 (asi 3 kávové lžičky
Karlovarské soli do 1/2 litru vody), drážděním hrdla se snažit vyvolat zvracení,
pak podat asi 10 tablet aktivního uhlí. NEPODÁVAT MLÉKO !!!

Zasažení očí
Rychlý a důkladný výplach
vodou.

Potřísnění kůže
Nadýchání
Kůži opláchnout vodou, omýt
vlažnou vodou s mýdlem a pak
důkladně opláchnout vodou.

Tetgen
teratogenita
Toxima
toxikomanie
Zinelo
Požití
Vypít asi 1/2 litru vlažné vody (nebo lépe mléka),
o vyvolání zvracení drážděním hrdla se snažit do 10 minut po požití,
pak už ne.

Zasažení očí
Potřísnění kůže
Rychlý a důklad- Omýt vodou a mýdlem,
ný
výplach opláchnout vodou.
vodou.

Nadýchání
Čistý vzduch, výplach očí
a úst vlažnou vodou. Úplný
klid na lůžku, zákaz kouření.

Zyxter – blíže neurčitý, málo známý nebo neznámý účinek
Požití
V případě nutnosti masáž srdce a umělé dýchání.

Zasažení očí
Odstranit
např.
kapesníkem
pevně nelpící tuhé částečky
V bezvědomí dbát o průchodnost dýchacích cest.
(zaseknuté střepy necháme na
Při poruše vědomí, náběhu ke křečím nebo při náznacích místě!)
poruchy krevního oběhu (bledost, promodrání, slabý či
Odsát nastříkanou tekutinu.
nepravidelný tep, obtížné dýchání) klid na lůžku, nepoI násilím otevřít oko, 15–30
koušet se o vyvolání zvracení, udržet tělesnou teplotu.
minut proplach vlažnou vodou.
Při dobrém celkovém stavu (nejde-li o požití petroleje,
benzínu, terpentýnu ani většího množství silné žíraviny) Nepokoušet se o neutralizaci.
vypláchnout ústa vodou, vykloktat, vypít asi 1/2 litru
Zavolat očního lékaře.
vlažné vody a drážděním hrdla vyvolat zvracení.
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Potřísnění kůže
Opláchnout vodou, odstranit potřísněný
oděv,
obuv,
případně
ostříhat potřísněné vlasy a vousy.

Nadýchání
Čistý vzduch, v případě nutnosti masáž srdce a umělé
dýchání.
Dbát o průchodnost dýchacích
cest,
udržovat
tělesnou
teplotu.
Výplach očí, úst, nosní dutiny
vlažnou vodou, vykloktat,
omýt, převléknout, klid na
lůžku, zákaz kouření.

1.3.5 Jiné náhlé příhody
1.3.5.1 Mdloba
Postiženého uložíme v klidu a uvolníme těsné části oděvu. Je-li v obličeji rudý, položíme ho hlavou mírně nahoru. Je-li v obličeji bledý, uložíme ho hlavou mírně dolů a nohy
poněkud zvedneme (podložíme). Přikládáme studené obklady na čelo, případně postříkáme
obličej a hrudník studenou vodou. Zajistíme dostatečný přívod čerstvého vzduchu, kontrolujeme dech a srdeční činnost a podle závažnosti voláme lékaře.
1.3.5.2 Úrazy elektrickým proudem
Je-li někdo zasažen elektrickým proudem a dotýká se stále elektrického vedení, zajistíme ihned vypnutí proudu, tj. vypnutí pojistek, hlavního vypínače apod. Nelze-li proud
vypnout, smíme se postiženého dotknout jen v tom případě, že jsme sami izolováni (dřevem,
gumou apod.).
V případě, že postižený je v bezvědomí, zjistíme ihned, zda nedošlo k zástavě dýchání
a krevního oběhu. Pokud ano, zahájíme ihned kříšení a okamžitě přivoláme lékařskou pomoc.
V kříšení nesmíme ustat (často jde jen o zdánlivou smrt, která může trvat i několik hodin).
Smrt může konstatovat pouze lékař.
1.4 Kříšení
– Umělé dýchání z úst do úst provedeme takto: Nejprve uvolníme dýchací cesty tzv. trojitým
manévrem (záklon hlavy, otevření úst, předsunutí dolní čelisti) a odstraníme případné překážky v ústech či nose postiženého. Nezačne-li potom postižený sám dýchat, sevřeme
rukou nosní dírky postiženého a zahájíme umělé dýchání čtyřmi rychlými vdechy během
10 sekund. Současně pohledem kontrolujeme zdvihání hrudníku, což je důkazem, že
vdechnutý vzduch pronikl do plic. Pokud se místo hrudníku zvedá břicho, zakloníme více
hlavu. Krk je možno při záklonu hlavy podložit např. smotaným ručníkem, košilí apod.
Pak hmatáme tep na krční tepně. Je-li hmatný, pokračujeme v umělém dýchání rychlostí
1 vdech za 5 sekund. Není-li tep hmatný, je nutná kombinace umělého dýchání a nepřímé
srdeční masáže.
–

Nepřímá srdeční masáž: Postiženého uložíme na pevnou podložku. Levou ruku položíme
prohnutou dlaní na hrudní kost postiženého tak, aby se prsty této ruky nedotýkaly žeber.
Dolní okraj dlaně má být asi 3 cm nad hrotem mečovitého výběžku hrudní kosti. Pravou
ruku položíme dlaní rovnoběžně na levou. Napneme lokty a nakloníme se nad postiženého,
aby tlak směřoval přímo dolů. Hrudník stlačujeme pravidelně, plynule a nepřerušovaně
s frekvencí asi 60 stlačení za minutu. Při správném stlačení mají ruce klesnout asi 3 cm
pod normální polohu hrudníku.

–

Kombinace umělého dýchání a nepřímé srdeční masáže:
a) dva zachránci:

1 vdech za 5 sekund
1 stlačení hrudníku za 1 sekundu

b) jeden zachránce:

střídá se 15 stlačení hrudníku (celkem asi za 11 sekund)
a 2 rychlé vdechy.

Vzniklé popáleniny ošetříme, jak bylo uvedeno u popálenin.
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1.5 Tísňová telefonní čísla

150 ... hasiči
155 ... lékař (sanitka)
158 ... policie

112 .... kombinovaná záchranná služba
(zadarmo i z mobilního telefonu)

Obr. 1.5.1: Tísňová telefonní čísla.

112
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2 MATEMATICKÝ APARÁT
2.1 Grafické znázornění závislostí
Ve fyzice i v chemii bývá zvykem naměřené závislosti znázorňovat graficky. Při vynášení experimentálně zjištěných hodnot do grafu je vhodné zachovávat určitá pravidla:
1) Na vodorovnou osu nanášíme proměnnou nezávislou (tj. tu proměnnou, jejíž hodnoty
předem známe – např. čas – nebo její hodnoty před experimentem sami volíme – např.
koncentrace). Na svislou osu nanášíme proměnnou závislou, tj. jejíž hodnoty měříme –
např. index lomu, vodivost,...
2) Obě osy musejí být popsány (tj. připíšeme, která veličina a v jakých jednotkách je na
příslušné ose vynesena, jednotky uvádíme v závorkách) a musí být zřetelně patrné měřítko (např. popíšeme významné hodnoty: 10, 20, 30, 40, ...). Připisovat souřadnice jednotlivých experimentálních bodů není nutno, často to naopak podstatně snižuje přehlednost
grafu. Pokud je veličina označena pouze symbolem, je zapotřebí v popise obrázku uvést
význam použitých symbolů.
3) Stupnice žádné z os nemusí začínat v nule. Volíme takový rozsah, aby graf zachycoval především nejbližší okolí experimentálních bodů (např. pracujeme-li v rozsahu
indexů lomu 1,333 až 1,366, nemá smysl zakreslovat graf v rozsahu od 0 do 2, ale stačí
např. od 1,33 do 1,37).
4) Měřítko na osách nemusí být stejné. Volíme ho většinou tak, aby velikost zakreslené
křivky byla ve svislém i vodorovném směru navzájem srovnatelná.
5) Experimentální body znázorníme velkými a výraznými symboly, nejlépe se zřetelným
středem, např. +, ×, *.
6) Mezi experimentálními body proložíme hladkou křivku (tj. křivku bez zlomů), která podle
našeho názoru nejlépe vystihuje naměřenou závislost. Přitom je zapotřebí využít teoretických znalostí o typu prokládané křivky (viz návody k jednotlivým úlohám). Je nutno počítat s tím, že experimentálně zjištěné body na vypočtené teoretické křivce nebudou ležet,
ale budou pouze rozmístěny v její blízkosti.
7) Pokud do jednoho grafu vynášíme současně více závislostí, odlišíme je barevně, nebo
alespoň typem symbolů a čar. V tomto případě musí být buď přímo v obrázku nebo
v jeho bezprostřední blízkosti napsáno, které symboly odpovídají které závislosti.
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Cvičení
Jsou níže uvedené grafy správné? Proč?
4) Kalibrace spektrofotometrického měření.
A ..............absorbance,
c ............... látková koncentrace.

1) Kalibrace spektrofotometrického měření.
A ..............absorbance,
c ............... látková koncentrace.

2) Kalibrace spektrofotometrického měření.
A ..............absorbance,
c ............... látková koncentrace.

5) Kalibrace spektrofotometrického měření.
A ..............absorbance,
c ............... látková koncentrace.

3) Kalibrace spektrofotometrického měření.
A ..............absorbance,
c ............... látková koncentrace.

6) Kalibrace refraktometrického měření.

index lomu

1,37

1,366

1,36

1,361

1,359

1,35

1,348

1,34
1,332

1,33
0

0,2

0,4

0,6

0,8

hmotnostní zlomek EtOH
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1,368

1

10) Kalibrační graf pro stanovení koncentrace
ethanolu v jeho vodných roztocích.

7) Kalibrační graf pro stanovení koncentrace
ethanolu v jeho vodných roztocích.

1,37
index lomu

index lomu

2
1,5
1
0,5

1,36
1,35
1,34
1,33

0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

0

1

0,4

0,6

0,8

1

hmotnostní zlomek EtOH

hmotnostní zlomek EtOH

11) Ověření Ohmova zákona.
R .............. elektrický odpor,
I ............... elektrický proud.

8) Kalibrační graf pro stanovení koncentrace
ethanolu v jeho vodných roztocích.
1,37
index lomu

0,2

1,2

1,36

I (A)

1,35

0,8
0,4

1,34
1,33

0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0

20

hmotnostní zlomek EtOH

40

60

80

100

80

100

R(Ω)

9) Kalibrační graf pro stanovení koncentrace
ethanolu v jeho vodných roztocích.

12) Ověření Ohmova zákona.
R .............. elektrický odpor,
I ...............elektrický proud.

index lomu

1,37

1,2

1,36
1,35

I (A)

1,34

0,8
0,4

1,33
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0
0

20

40

hmotnostní zlomek EtOH

R(Ω)

34

60

15) Linearizace kinetických měření pro několik reakčních činidel.
k ...............rychlostní konstanta,
T .............. termodynamická teplota

13) Linearizace kinetických měření pro několik reakčních činidel.
k ... rychlostní konstanta,
T ... termodynamická teplota

14) Linearizace kinetických měření pro
několik reakčních činidel.
k .............. rychlostní konstanta,
T .............. termodynamická teplota

Odpovědi
1) Nesprávně. V tomto případě je koncentrace vzorků nezávisle proměnná, protože ji sami
volíme (kalibrační roztoky mají takovou koncentraci, pro kterou jsme se sami před zahájením experimentu rozhodli). Proto musí být vynesena na vodorovné ose. Naopak absorbance je závisle proměnná, protože její hodnota je určena fyzikálně chemickými zákony, nikoli
naší vůlí. Máme možnost pouze zjistit její hodnotu měřením nebo vypočítat ji pomocí
Bouguer-Lambert-Beerova zákona.
2) Nesprávně. Osy nejsou popsány, není udáno měřítko.
3) Nesprávně. Měřítko je udáno, ale nejsou popsány osy.
4) Nesprávně. Jsou popsány osy, ale není udáno měřítko.
5) Nesprávně. Měřítko je udáno, jsou popsány osy, ale nejsou uvedeny jednotky koncentrace.
Jednotky absorbance v grafu nechybí, absorbance je bezrozměrná veličina.
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6) Nesprávně. Připsání hodnot k experimentálním bodům činí graf nepřehledným. Jednotky
veličin vynesených na osy nechybí, protože jak index lomu, tak i hmotnostní zlomek jsou
bezrozměrné veličiny.
7) Nesprávně. Na svislé ose příliš hrubé měřítko a znázorněn příliš velký rozsah. V důsledku
toho není vidět tvar měřené závislosti.
8) Příklad dobrého grafu z hlediska volby měřítka: Na svislé ose je správně zachycen pouze
ten úsek, ve kterém se pohybují naměřené hodnoty indexu lomu, což dává grafu výpovědní
hodnotu. Velikost zakreslené křivky ve svislém i vodorovném směru je přibližně stejná.
Středy symbolů vyznačujících jednotlivé naměřené hodnoty však nejsou zřetelné. Z grafu
tedy není možno přesně odečíst souřadnice experimentálně zjištěných bodů.
9) Graf je dobrý z hlediska volby měřítka i popisu os, avšak použité symboly jsou příliš malé.
10) Příklad dobrého grafu. Graf má vhodné měřítko i velikost symbolů vyznačujících měřené
hodnoty. Symboly mají vhodný tvar (zřetelný střed). Také popis os je správný.
11) Nesprávně. Proložená křivka není hladká (nevhodné, neboť známe teoretickou závislost, tj.
Ohmův zákon a víme, že na této křivce zlomy nejsou).
12) Správně. Proložená křivka je hladká, což lépe odpovídá teoretickým předpokladům.
13) Příklad špatného znázornění: Závislosti nejsou odlišeny typem čar a symbolů.
14) Nesprávně. Chybí vysvětlení významu symbolů.
15) Příklad dobrého znázornění.
2.2 Interpolace, extrapolace
V souvislosti s grafickým znázorněním závislostí se v praktiku setkáme s pojmy interpolace a extrapolace. Jedná se o přibližné metody odhadu funkčních hodnot na základě experimentálních dat. Obě metody předpokládají, že experimentálními hodnotami nejprve proložíme vyhovující hladkou křivku. V obou případech tento odhad (interpolaci či extrapolaci)
můžeme provést buď odhadem z grafu, nebo výpočtem. První postup, tj. odhadem z grafu, je
neobjektivní v případě, že křivku prokládáme naměřenými body pouze „od oka“. Pokud je
však měření provedeno s přijatelnou přesností, převládnou výhody grafického postupu
(zejména úspora času) nad nevýhodami (různí experimentátoři proloží křivku různě a v důsledku toho mohou dojít k různým výsledkům). Druhý postup, tj. interpolace či extrapolace
provedená výpočtem, sice může být objektivnější8, avšak bez odpovídající výpočetní techniky
(kalkulátor s 2D statistikou, počítač s vhodným tabulkovým procesorem apod.) může být velmi pracná (viz linearizace, lineární regrese).
Interpolace odhaduje souřadnice bodů ležících na této křivce uvnitř intervalu obsahujícího experimentální hodnoty, extrapolace prodlouží proloženou křivku vně experimentálních bodů a odhaduje souřadnice bodů ležících na této křivce vně intervalu s experimentálními hodnotami.

8

Není-li znám teoretický tvar křivky, interpolace a zejména extrapolace může být málo spolehlivá.
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Obr. 2.2.1: Příklad

a) interpolace

b) extrapolace.

Cvičení
1) Extrapolací odhadněte chybějící souřadnice bodů:
x
y

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
?

7
?

2) Extrapolací odhadněte chybějící souřadnice bodů:
x
1
2
3
4
y
2
4
6
8

5
10

6
?

7
?

3) Extrapolací odhadněte chybějící souřadnice bodů:
x
2
4
6
8
y
?
?
3
4

10
5

12
6

14
7

4) Extrapolací odhadněte chybějící souřadnice bodů:
x
1
2
3
4
y
?
?
9
16

5
25

6
36

7
49

5) Extrapolací (např. odečtením z grafu) odhadněte chybějící souřadnice bodů:
x
1,96
10,1
13,8
41,0
59,8
66,2
y
?
1,004
1,140
1,613
1,777
1,821

187
2,272

6) Extrapolací (např. odečtením z grafu) odhadněte chybějící souřadnice bodů:
x
1
2
3
4
5
6
y
?
7,389
20,09
54,60
148,4
403,4

10
22030

7) Extrapolací (např. odečtením z grafu) odhadněte chybějící souřadnice bodů:
x
1
2
3
4
5
6
y
2,718
7,389
20,09
54,60
148,4
403,4

7
?

8) Interpolací odhadněte chybějící souřadnici bodu:
x
1
2
3
4
y
1
2
3
?

7
7
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5
5

6
6

9) Interpolací odhadněte chybějící souřadnici bodu:
x
2
4
6
8
y
4
16
?
64

10
?

12
144

14
196

10) Interpolací (např. odečtením z grafu) odhadněte chybějící souřadnici bodu:
x
2
4
6
8
10
12
y
1
1,41
1,73
?
2,24
2,45

14
2,65

11) Interpolací (např. odečtením z grafu) odhadněte chybějící souřadnici bodu:
x
0,20
0,45
0,97
1,34
1,75
2,91
y
– 1,609
– 0,799
– 0,030
0,293
?
1,068

3,52
1,258

Odpovědi
číslo příkladu

x
y

1
6
6

2
7
7

6
12

3
7
14

2
1

4
4
2

1
1

2
4

5
6
1,96
1
0,292 2,718

7
7
1097

8
4
4

9
6
10
36 100

10
11
8 1,75
2 0,560

2.3 Lineární regrese
2.3.1 Metoda nejmenších čtverců – princip a základní vztahy
Nejjednodušší křivka, kterou můžeme experimentálně získanými body proložit, je přímka.
V řadě případů stačí proložení provést pouze odhadem. Pokud však chceme výsledky vyhodnotit objektivně, použijeme lineární regresi s využitím tzv. metody nejmenších čtverců
(dále MNČ). Vyjádřeme hledanou přímku ve tvaru
y = a + bx , kde
(1)
a .........úsek, který tato přímka vytne na ose y (posunutí)
b ........ směrnice přímky (regresní koeficient)

x ........ nezávisle proměnná
y ........ závisle proměnná

MNČ hledá hodnoty a, b tak, aby součet druhých mocnin vzdáleností experimentálně
získaných bodů od hledané jimi proložené přímky (měřeno ve směru osy y) byl co nejmenší.
Jsou-li [xi,yi] souřadnice jednotlivých experimentálně nalezených bodů, pak pro hodnoty a, b
podle MNČ platí:

a=

n

n

i =1

i =1

n

∑ x i ∑ (x i yi )−∑ x i
i =1

2

2

n

∑ yi
i =1

n
 n

 ∑ x i  −n ⋅ ∑ x i 2
 i=1 
i =1



n

n

n

x i ∑ y i −n ⋅ ∑ (x i y i )
∑
i =1
i =1
i =1
,
, b=
2
n
 n 
 ∑ x i  −n ⋅ ∑ x i 2
 i=1 
i =1



(2)

kde n je počet bodů, jimiž je přímka prokládána9.

9

Výpočet koeficientů a, b (nebo alespoň potřebných sum) pomocí MNČ patří ke standardnímu vybavení většiny
moderních kapesních kalkulátorů. Pro jejich různorodost však není možné na tomto místě konkrétně vysvětlit
postup jejich použití pro výpočet. Je však v zájmu každého studenta, aby prostudoval návod ke svému
kalkulátoru a uvedený program se naučil ovládat. MNČ je také součástí řady tabulkových procesorů, např. Excel.
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2.3.2 Provedení výpočtu pomocí metody nejmenších čtverců
Příklad: Experimentálně byly zjištěny dále uvedené dvojice [xi,yi]. Graficky
znázorněte závislost y na x a pomocí MNČ proložte těmito body přímku.

i
1
2
3
4
5

xi
1,5
3,0
4,5
6,0
7,5

yi
1,1
3,0
2,6
3,6
5,3

Řešení:

i
xi
yi
xi2
xiyi
1
1,5
1,1
2,25
1,65
Pro proložení přímky pomocí metody nejmenších
2
3,0
3,0
9,00
9,00
čtverců si sestavíme tabulku:
3
4,5
2,6
20,25 11,70
Dále víme, že n = 5.
4
6
3,6
36,00 21,60
5
7,5
5,3
56,25 39,75
Dosazením do (2) získáme koeficienty a, b:
22,5
15,6
123,75
83,7
Σ
22,5 ⋅ 83,7 −123,75 ⋅ 15,6
22,5 ⋅ 15,6−5 ⋅ 83,7
a=
= 0,42
b=
= 0,6
2
(22,5) −5 ⋅ 123,75
(22,5)2 −5 ⋅ 123,75

Hledaná přímka proložená danými body pomocí metody nejmenších čtverců má tedy
rovnici y = 0,42 + 0,6x. Požadovaný graf je uveden na obr. 2.3.1.
Obr. 2.3.1: Experimentální body a přímka jimi
proložená pomocí metody nejmenších čtverců
(viz zadání výše uvedeného příkladu)

6
y = 0,6x + 0,42

y
4

2.3.3 Zjištění regresní rovnice pomocí
tabulkového procesoru Excel

2

1) Do levého sloupce tabulky napište
hodnoty x, do pravého sloupce hodnoty y.

0

2) Obvyklým způsobem vytvořte graf.

0

2

4

6

8
x

3) Pravým tlačítkem myši klikněte v grafu na
datovou řadu, o kterou máte zájem, a zvolte: Přidat spojnici trendu. Typ zvolte „lineární“
a zadejte Zobrazit regresní rovnici.
2.4 Linearizace a její využití
Jak již bylo řečeno, nejjednodušším grafickým vyjádřením určité závislosti (a také nejsnadněji
matematicky zpracovatelným vyjádřením) je přímka. Proto se snažíme experimentálně získané
závislosti linearizovat, tj. převést jejich matematické vyjádření na tvar typu

y = a + bx,

(1)

což je rovnice přímky.
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2.4.1 Postup provedení linearizace
Obecný postup provedení linearizace neexistuje. Můžeme si zde uvést pouze některá
základní pravidla, která při linearizaci musejí být dodržena:
Principem provedení linearizace je převedení zadaného matematického vztahu
pomocí ekvivalentních úprav do tvaru, kdy je možno zavést substituci tak, aby nová
rovnice vzniklá po substituci byla rovnicí přímky.

Klíčovým krokem v provedení linearizace je zavedení vhodné substituce. Abychom
pochopili postup zavádění linearizační substituce, všimněme si nejprve rovnice (1): V této
rovnici je x proměnná, jejíž hodnota je násobena nějakou konstantou (b). Oproti tomu a je samostatně stojící konstanta (tj. konstanta, jejíž hodnota není násobena žádnou proměnnou), y je
samostatně stojící proměnná (její hodnota není násobena jinou proměnnou ani konstantou).
Z tohoto rozboru vyplývají i zásady pro účelné zavedení linearizační substituce.
Zásady pro účelné zavedení linearizační substituce:
Stará rovnice
Nová rovnice (po substituci)
Výraz obsahující pouze konstanty, oddělený od zbytku rovnia
ce znaménkem „+“ nebo „–“
Výraz obsahující nezávisle proměnnou a případně konstanty,
x
jejichž hodnoty známe.
Výraz obsahující konstanty (jejich hodnotu nemusíme znát),
b
kterým je násoben výraz obsahující nezávisle proměnnou.
Výraz obsahující pouze závisle proměnnou a případně kons–
y
tanty, jejichž hodnoty však známe.
Cvičení

Do uvedených vztahů zaveďte substituci tak, abyste obdrželi rovnici přímky:
a) v2 = 4 + 2 log u
b) ln v = 32 + 18 sin u

u, v ............................ proměnné
2

u, v ............................ proměnné

c) ln v = 15 – tg u

u, v ............................ proměnné

d) 3 ln v = 15 – 9 tg u

u, v ............................ proměnné

1
= u −3 − 100
v

u, v ............................ proměnné

e)

f) ln k = ln A −

EA 1
⋅
R T

k, T ........................... proměnné
A, EA ......................... neznámé konstanty
R ............................... známá konstanta

g) ln N = ln N0 – λt

N, t ............................ proměnné
N0, λ ......................... neznámé konstanty
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h) ln(k + 1) = n 2 + 1 − sin

1
T

k, T ........................... proměnné
n ................................ neznámá konstanta

Odpovědi

Neexistuje jednoznačné řešení. Uvedeme vždy nejprve „nejlogičtější“ možnost a pak příklady
možností dalších:
„Nejlogičtější“ řešení:
a) v2 = 4 + 2 log u

v2 = y

4=a

2=b

log u = x

ln v = y

32 = a

18 = b

sin u2 = x

ln v = y

15 = a

–1=b

tg u = x

3 ln v = y

15 = a

–9=b

tg u = x

1
=y
v

–100 = a

1=b

u–3 = x

ln k = y

ln A = a

– (EA/R) =b

(1/T) = x

ln N = y

ln N0 = a

–λ=b

t=x

y =a+ b .x
b) ln v = 32 + 18 sin u2
y = a+ b . x
c) ln v = 15 – tg u
ln v = 15 + (– 1) . tg u
y = a + b . x
d) 3 ln v = 15 – 9 tg u
3 ln v = 15 + (– 9) tg u
y
e)

= a +

b . x

1
= u −3 − 100
v
1
= −100 + 1 ⋅ u − 3
v
y = a + b.x
EA 1
⋅
R T
 E  1
ln k = ln A +  − A  ⋅
 R  T

f) ln k = ln A −

y = a +

b . x

g) ln N = ln N0 – λt
ln N = ln N0 + (– λ) t
y = a +

b. x
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h) ln(k + 1) = n 2 + 1 − sin

1
T

ln(k + 1) = n 2 + 1 + (− 1) ⋅ sin
y

=

a

ln (k+1) = y

n2 + 1 = a

–1=b

sin (1/T) = x

1
T

+ b . x

Příklady dalších možností (řadu dalších možností jistě čtenář vymyslí sám):
a) v2 = 4 + 2 log u
v2 = 4 + 1 . 2 log u

v2 = y

4=a

1=b

2 log u = x

ln v = y

32 = a

3=b

6 sin u2 = x

ln v = y

15 = a

1=b

– tg u = x

3 ln v = y

15 = a

–9=b

tg u = x

1/v = y

–100 = a

0,5 = b

2u–3 = x

ln k = y

ln A = a

– EA =b

1/(RT) = x

ln N = y

ln N0 = a

λ=b

–t=x

y=a +b . x
b) ln v = 32 + 18 sin u2
ln v = 32 + 3 . 6 sin u2
y = a+ b . x
c) ln v = 15 – tg u
ln v = 15 + 1 . (– tg u)
y = a +b . x
d) 3 ln v = 15 – 9 tg u
3 ln v = 15 + (– 9) tg u
y
e)

= a + b . x

1
= u −3 − 100
v
1
= −100 + 0,5 ⋅ 2 ⋅ u − 3
v
y = a + b . x

f) ln k = ln A −

EA 1
⋅
R T

ln k = ln A + − E A ⋅
y = a +

1
RT

b . x

g) ln N = ln N0 – λt
ln N = ln N0 + λ (– t)
y = a + b .x
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h) ln(k + 1) = n 2 + 1 − sin

1
T

ln (k+1) = y

n2 + 1 = a

1=b

– sin(1/T) = x

1

ln(k + 1) = n 2 + 1 + 1 ⋅  − sin 
T

y

=

a

+b . x

2.4.2 Příklady provedení linearizace fyzikálně chemických vztahů
Linearizace exponenciálního zákona radioaktivního rozpadu

Exponenciální zákon radioaktivního rozpadu bývá obvykle uváděn ve tvaru
N = N 0 e − λt , kde

(1)

N, t jsou proměnné a N0, λ jsou konstanty, jejichž hodnotu v daném experimentu neznáme10.
Abychom v rovnici (1) mohli zavést linearizační substituci, je nutné, aby mezi proměnnými
a konstantami s neznámými hodnotami byl podobně jako v rovnici přímky pouze vztah násobení, dělení, sčítání nebo odčítání. Na pravé straně rovnice (1) to evidentně není splněno,
neboť proměnná t a neznámá konstanta λ se společně vyskytují v exponentu. Abychom je od
sebe oddělili, obě strany rovnice logaritmujeme (přirozený logaritmus):
N = N 0 e − λt / ln ⇒ ln N = ln N0 – λt
Nyní již zavedeme linearizační substituci stejně jako ve cvičení g):
ln N = ln N0 – λt
ln N = ln N0 + λ (– t)

ln N = y

ln N0 = a

λ=b

–t=x

y = a + b .x
Linearizace Arrheniovy rovnice

Arrheniova rovnice bývá obvykle uváděna ve tvaru
k = Ae

−

EA
RT

, kde

(2)

k, T jsou proměnné a EA, R jsou konstanty, přičemž hodnotu R známe (R = 8,314 J K–1mol–1).
Ze stejných důvodů jako v případě exponenciálního zákona radioaktivního rozpadu (společný
výskyt proměnné T a neznámé konstanty EA v exponentu) obě strany rovnice nejprve logaritmujeme (přirozený logaritmus):

10

To, jestli hodnotu rozpadové konstanty známe či ne, závisí na účelu experimentu. Někdy může být cílem práce
právě stanovení rozpadové konstanty (např. při studiu nových radionuklidů), jindy ji naopak pokládáme za známou (pro známé a prostudované radionuklidy je možno její hodnotu najít ve vhodných fyzikálních či fyzikálně–
chemických tabulkách) a soustředíme se např. na stanovení N0 (např. při stanovení výtěžku syntézy).
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EA
RT

EA
RT
Po drobné formální úpravě pravé stany rovnice: zavedeme substituci jako ve cvičení f):
EA
1
ln k = ln A + (– ––– ) . –––
R
T
ln k = y
ln A = a
– (EA/R) =b 1/T = x
k = Ae

−

/ ln ⇒ ln k = ln A −

y = a +

b

.

x

Linearizace Langmuirovy izotermy

Langmuirova izoterma bývá obvykle uváděna ve tvaru
Γ=

Γmax ωc
1 + ωc

, kde

(3)

c ........ koncentrace adsorbátu v rovnovážné směsi (proměnná, její hodnoty změříme)
Γ ........ tzv. povrchový nadbytek (proměnná, její hodnoty změříme)
Γmax ... nejvyšší možný povrchový nadbytek (konstanta, její hodnotu máme zjistit)
ω ....... adsorpční koeficient (konstanta, její hodnotu máme zjistit)
Z podobných důvodů jako u (1) nemůže být složitějším vztahem než sčítáním, odčítáním, dě–
lením nebo násobením vázána proměnná a konstanta, jejíž hodnotu neznáme (v tomto případě
koncentrace c a adsorpční koeficient ω jsou vázány složenou funkcí – kombinace násobení,
sčítání a dělení). Toho je pro linearizaci potřeba se zbavit, což je možné jedině tak, že zlomek
na pravé straně rozdělíme na několik zlomků a provedeme krácení. Podle pravidel algebry je
to možné jedině v případě, že celou rovnici (3) převedeme na její převrácenou hodnotu:
1
1
1
1
1
1
ωc
1
1
1
1
⋅ +
⇒ =
+
⋅
=
+
⇒ =
Γ Γmax ω c Γmax
Γ Γmax Γmax ω c
Γ Γmax ωc Γmax ωc
Nyní zavedeme substituci y =

1
1
1
1
, b=
, x = a dostaneme rovnici přímky:
,a=
Γmax
Γ
Γmax ω
c

1
1
1 1
=
+
⋅
Γ Γmax Γmax ω c
y = a + b . x
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Cvičení
−

EA
RT

1) Linearizujte Carranciovu rovnici: η = Ae , kde η, T ... proměnné, EA ... neznámá
konstanta, R ... známá konstanta.
2) Závislost okamžité koncentrace na čase pro reakci 1. řádu je popsána rovnicí c = c 0 e − kt ,
kde c, t ... proměnné, co ... známá konstanta, k ... neznámá konstanta. Rovnici linearizujte.
3) Závislost molární vodivosti Λ na koncentraci c silného elektrolytu v roztoku je popsána
vztahem Λ = Λ 0 − a c , kde Λ, c jsou proměnné a Λ0, a jsou konstanty. Zaveďte linearizační substituci.
Odpovědi

Postup u cvičení 1), 2) viz exponenciální zákon radioaktivního rozpadu. Výsledná substituce:
2) ln c = y, ln c0 = a, – k = b, t = x
1) ln η = y, ln A = a, –(EA/R) = b, 1/T = x
3) Λ = y, Λ0,= a, – a = b, c = x
2.4.3 Použití linearizace

Naměříme-li určitá experimentální data, často výsledek měření znázorňujeme také gra–
ficky, přičemž chceme mezi experimentálními body proložit křivku co nejlépe odpovídající
teoreticky předpovězené závislosti.
Např. při znázornění závislosti proudu na odporu (při konstantním vstupním napětí)
v případě kovových rezistorů víme, že grafem by měla být hyperbola, protože naměřené hodnoty by měly vyhovovat Ohmovu zákonu R . I = U, tedy I = U/R (kde proměnné jsou I, R, za–
tímco U je v tomto případě konstanta). Pokud jsou experimentální body naměřeny dostatečně
přesně, dokážeme v grafu tvar hyperboly odhadnout „od oka“. Při nepřesném měření však
křivku „od oka“ objektivně určit nemůžeme (pouze známe teoretický tvar závislosti, ve kterém
však obvykle vyskytují parametry – čísla, která mohou být v rámci jednoho měření konstantní,
ale pro různá uspořádání experimentu se mohou lišit) a musíme tedy použít některou objektiv–
ní matematickou metodu prokládání křivky (regresi). Čtenář jistě uvěří, že zejména v dřívěj–
ších dobách, kdy použití počítačů a kalkulátorů nebylo tak běžnou záležitostí jako dnes, neby–
lo příliš praktické odvozovat velké množství regresních vzorců analogických vztahu (2) na str.
38 pro nejrůznější funkce a závislosti. Přijatelnějším řešením bylo funkce či závislosti nejprve
linearizovat a pak používat pouze regresi lineární.
Po provedení výpočtu zjistíme z hodnot konstant a, b hodnoty konstant z původní
závislosti, které pak můžeme dosadit do teoretické rovnice a znázornit tak co nejobjektivněji
naměřenou závislost. Použití linearizace si osvětlíme na následujícím příkladě:
Příklad: S využitím linearizace vypočtěte aktivační energii EA reakce,
byla-li změřena závislost její rychlostní konstanty k na teplotě T:
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T(K)
293
298
303
308
313

k(s–1)
3,74.10–4
7,52.10–4
1,49.10–3
2,75.10–3
5,10.10–3

Řešení:
Závislost rychlostní konstanty na teplotě je popsána Arrheniovou rovnicí k = Ae

−

EA
RT

.

Tato rovnice není rovnicí přímky, ale je možno ji na rovnici přímky vhodnými matematickými
úpravami převést, tj. linearizovat ji. Linearizace Arrheniovy rovnice byla provedena v kapitole
 E  1
2.4.2 s výsledkem
ln k = ln A +  − A  ⋅  
 R  T
y = a + b . x
Nyní linearizovanou Arrheniovu rovnici využijeme k výpočtu aktivační energie:
1) Sestavíme tabulku. Mezivýpočty je nutno uvádět s přesností nejméně na 4 platné
cifry, zaokrouhlíme až výsledek, tj. hodnotu aktivační energie (viz kapitola 2.6):
T(K)
293
298
303
308
313

k(s–1)
3,74.10–4
7,52.10–4
1,49.10–3
2,75.10–3
5,10.10–3

x = 1/T
3,4130.10–3
3,3557.10–3
3,3003.10–3
3,2468.10–3
3,1949.10–3

y = ln k
–7,8913
–7,1928
–6,5090
–5,8962
–5,2785

Pozn.: Při výpočtu dávejme pozor na jednotky. Vyhněme se jednotkám násobným.
2) Pomocí metody nejmenších čtverců proložíme body o souřadnicích [xi,yi] přímku11.
x
3,4130.10–3
3,3557.10–3
3,3003.10–3
3,2468.10–3
3,1949.10–3
16,5107.10–3

Σ
b=

y
–7,8913
–7,1928
–6,5090
–5,8962
–5,2785
–32,7678

16,5107 ⋅ 10 −3 ⋅ (−32,7678) − 5 ⋅ (−0,10856)

(16,5107 ⋅ 10 ) −5 ⋅ 5,4551 ⋅ 10
−3 2

−5

x2
1,1649.10–5
1,1261.10–5
1,0892.10–5
1,0542.10–5
1,0207.10–5
5,4551.10–5

xy
– 0,026933
– 0,024137
– 0,021482
– 0,019144
– 0,016864
– 0,10856

= −1,1732 ⋅ 10 4

3) Dosazením hodnoty b zpět do zavedené substituce vypočteme aktivační energii:
E
b = − A ⇒ EA = – bR = – (–1,1784.104)·8,314 = 97 540 J mol–1
R
Protože jsme vycházeli z dat přesných na 3 platné cifry, zaokrouhlíme také výsledek na
3 platné cifry. Aktivační energie uvedené reakce má tedy hodnotu přibližně 97 500 J mol–1.
11

Není žádán výpočet předexponenciálního faktoru A z Arrheniovy rovnice, nemusíme tedy počítat posunutí a.
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2.5 Chyby měření

Výsledky měření se většinou neshodují se skutečnou (správnou) hodnotou měřené veličiny, a to i při použití velmi přesných přístrojů. Každé měření je zatíženo chybami, které mohou být:
a) Z hlediska vzniku chyb
1) soustavné (systematické), které jsou podmíněny nedostatky přístrojů nebo pozorovatele
a vztahů mezi nimi. Způsobují pravidelné stálé zkreslení výsledků měření. Například v létě
může být v laboratoři více než 25 oC, což ovlivní objem odměrných baněk i hustotu vody
a připravené roztoky pak mají jinou koncentraci, než se domníváme. Odstranění těchto
chyb je možné odstraněním jejich příčiny, např. výměnou přístroje nebo pozorovatele
(v daném případě použitím termostatu). Pokud je dovedeme analyzovat, lze je do značné
míry odstranit i zavedením určitých korekčních faktorů – výpočtem.
2) nahodilé (nesystematické), které se i při opakovaných měřeních vyskytují bez zjevných
zákonitostí (nahodile) a podléhají tedy zákonům teorie pravděpodobnosti a matematické
statistiky. Například pokud opakovaně desetkrát za sebou napipetujeme do kádinky 5 cm3
vody a tuto vodu zvážíme, dostaneme různé hodnoty, přestože pipetujeme pořád stejným
způsobem.
3) hrubé, které mohou během měření nastat v důsledku hrubého opomenutí a způsobují výraznou odlišnost velikosti naměřené veličiny od její předpokládané hodnoty. Například
část pipetovaného roztoku omylem vylijeme jinam než do reakční směsi. Taková měření
se většinou pro další zpracování nepoužívají.
b) Podle způsobu matematického zpracování
1) absolutní chyba δ je definována jako rozdíl mezi hodnotou naměřenou (x) a správnou
(X). Podle definice má rozměr měřené veličiny a může být kladná nebo záporná. Platí:

δ=x–X.
2) relativní chyba ρ je definována jako poměr absolutní chyby δ a správné hodnoty X (resp.
konvenčně správné hodnoty, nalezené například v tabulkách). Relativní chyba je obvykle
vyjadřována v procentech:

ρ(% ) =

δ
x−X
⋅ 100 % =
⋅ 100 (% )
X
X

Měření je tím přesnější, čím je hodnota chyby (ať už absolutní, nebo relativní) menší.
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2.6 Pravidla pro počítání s přibližnými čísly
Číselné údaje zjištěné experimentálně jsou obvykle stanoveny s různou přesností a jsou
vyjádřeny jen přibližnými čísly. Proto je nezbytné, aby konečný výsledek pokusu byl vyjádřen
jen na tolik platných míst, kolik zaručuje nejméně přesný údaj zjištěný měřením. Při počítání
s přibližnými čísly budeme dodržovat tato pravidla:

1) Před výpočtem nalezneme číslo vyjádřené s nejmenší přesností a určíme, kolik má platných cifer.
2) Při výpočtech se pokud možno vyhýbáme zaokrouhlování mezivýsledků. Pokud se rozhodneme je zaokrouhlit, pak jen tak, aby počet platných cifer zaokrouhleného mezivýsledku byl nejméně o jedno místo vyšší než počet cifer nejméně přesného čísla při výpočtu použitého (bod 1). Má-li např. prázdná lodička hmotnost 1,9998 g a lodička
s navážkou 2,0014 g, je hmotnost navážky rovna m = 2,0014 g – 1,9998 g = 0,0016 g. Je
zřejmé, že zaokrouhlení hodnot před výpočtem by mohlo vést k výpočtu m = 2 – 2 = 0 g,
tedy ke ztrátě informace.
3) Finální výsledek zaokrouhlíme nanejvýš na tolik platných cifer, kolik má nejméně přesné
číslo použité v celém výpočtu.
4) Pro zaokrouhlování platí tato pravidla:
Jestliže za poslední číslicí, která má v zaokrouhleném čísle zůstat
a) následuje číslo menší než 5, zůstane poslední číslice beze změny
(zaokrouhlení dolů),
Př.: 1,44 → 1,4
b) následuje číslo větší nebo rovno 5, poslední číslice se zvětší o jednotku
(zaokrouhlení nahoru).
Př.: 1,45 → 1,5
2.7 Určení jednotek fyzikálních veličin

Ve fyzikálně chemickém praktiku se setkáváme s řadou veličin, jejichž jednotky často
neznáme a jsme nuceni je určit úvahou. K tomu by nám měla napomoci následující pravidla12:
1) Číselné matematické konstanty (ne konstanty fyzikální), argumenty i hodnoty funkcí
goniometrických, cyklometrických, logaritmických a exponenciálních jsou bezrozměrná
čísla.
2) Sčítat i odčítat můžeme mezi sebou pouze veličiny mající stejné jednotky. Vyskytuje-li se
tedy ve výpočtu např. výraz (n2–1), můžeme i bez znalosti fyzikálního významu symbolu
n říci, že veličina n je bezrozměrná.
3) Ve složitějších případech lze jednotky určit výpočtem – viz následující příklad:
Příklad: Určete jednotky rychlostní konstanty k reakce nultého řádu, víte-li, že čas byl uváděn
v minutách a koncentrace v jednotkách mol.dm–3.
12

Podrobně je tato problematika zpracována např. ve skriptech: Cídlová H., Szmeková D., Štěpán J.: Řešené příklady z fyzikální chemie I. PdF MU, Brno 2003.
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Řešení:
Napíšeme matematický vztah popisující závislost koncentrace na čase pro chemické reakce
nultého řádu. Protože máme určit jednotky rychlostní konstanty, vyjádříme z tohoto vztahu
c −c
rychlostní konstantu:
c = c0 – kt ⇒ k = 0
t
[k ] = [c 0 − c]
Tentýž vztah (s ohledem na pravidlo 2) platí pro jednotky13:
[t ]
Symbol [k], resp. [t] znamená, že se jedná o jednotky veličiny k, resp. t.
Nyní dosadíme známé jednotky a provedeme naznačené matematické operace:
[k] = mol dm–3/min = mol.dm–3min–1.
Jednotka rychlostní konstanty pro reakci nultého řádu je v daném případě mol.dm–3min–1.
2.8 Využití Bouguerova-Lambertova-Beerova zákona k výpočtu koncentrace

Prochází-li monochromatický paprsek intenzity I0 vrstvou prostředí o tloušťce L14
obsahující absorbující látku o látkové koncentraci c (mol.l–1), pak výsledná intenzita I prošlého
paprsku je menší než I0 podle Bouguerova-Lambertova-Beerova15 zákona:
− log

I
= εLc
I0

A

= εLc

(2)

Molární absorpční koeficient ε udávaný v jednotkách dm3 mol–1cm–1 je funkcí vlnové délky
použitého záření. A je absorbance. Lambertův-Beerův zákon lze použít jen pro velmi zředěné
pravé roztoky, při vysokých koncentracích již závislost absorbance na koncentraci není
lineární. Při vysokých koncentracích není vhodné měřit také proto, že (spektro)fotometry
obvykle stanovují absorbanci velmi koncentrovaných roztoků nepřesně.
Z naměřené hodnoty absorbance roztoku je možno určit koncentraci absorbující látky
v roztoku rozpuštěné, pokud je v roztoku pouze jedna absorbující látka. Je také možno stanovit
koncentrace dvou absorbujících látek současně přítomných v roztoku, známe-li součet jejich
koncentrací. Oba uvedené případy nyní probereme.
2.8.1 Jedna absorbující látka

V tomto případě zjištění koncentrace absorbující látky z absorbance roztoku můžeme
provést:
a) graficky pomocí kalibrační křivky získané vynesením experimentálně zjištěné závislosti
A = f(c) (obr. 2.8.1.1).
13

Skutečnost, že se jedná o jednotky a nikoli o fyzikální veličiny, vyznačíme hranatou závorkou. Zápis [m] tedy
znamená, že se jedná o jednotky hmotnosti, např. [m] = kg.
14
V literatuře se tloušťka kyvety obvykle označuje malým písmenem l. S ohledem na možnost záměny písmene l
a číslice 1 budeme v těchto skriptech používat symbol L.
15
Vzhledem ke vžitému názvu „Lambertův-Beerův zákon“ budeme dále používat tento kratší název zákona.
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Obr. 2.8.1.1: Kalibrační křivka pro stanovení koncentrace c absorbující látky v roztoku
z naměřené absorbance A roztoku.
1,2
A

Experimentálně zjištěné
body kalibrační křivky
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b) numericky: Známe-li ε a L, lze z naměřené absorbance roztoku určit koncentraci absorbující látky dosazením do vzorce (2). Tento postup je použitelný jen pro velmi zředěné roztoky.
Příklad:
Pro roztoky jodu v tetrachlormethanu při světle vlnové délky 560 nm byla zjištěna hodnota
molárního absorpčního koeficientu16 477 M–1cm–1. Jaká je koncentrace jodu v roztoku, jestliže
roztok v kyvetě o tloušťce 0,2 cm měl při vlnové délce 560 nm absorbanci 0,48? Předpokládejte, že chování roztoku vyhovuje Lambertovu-Beerovu zákonu (2).
Řešení:
Aλ = ελcL, ⇒ 0,480 = 477.0,2.c ⇒ c = 0,005 mol dm–3.
Koncentrace roztoku jodu při světle vlnové délky 560 nm je 0,005 mol dm–3.
2.8.2 Dvě absorbující látky

Předpokládáme velmi zředěný roztok, v němž jsou přítomny současně dvě absorbující
látky, z nichž jedna má při dané vlnové délce molární absorpční koeficient ε1 a druhá při téže
vlnové délce molární absorpční koeficient ε2. Absorbance jejich společného roztoku je pak
dána součtem absorbancí obou složek, tedy:
A = A1 + A2 = ε1.L.c1 + ε2.L.c2 = L(ε1c1 + ε2c2),

(3)

kde c1, resp. c2 jsou koncentrace první, resp. druhé složky.
V některých případech známe součet koncentrací c1 + c2. Např. mění-li se při chemické reakci
jedna barevná látka (B1) na druhou (B2) ve stechiometrickém poměru 1:1 (B1 → B2), je součet
koncentrací
c1 + c2 = c

(4)

konstantní (a v daném případě roven výchozí koncentraci látky B1).
16

–3

Symbolem M bývá ve starší a v mnohé zahraniční literatuře označována jednotka mol dm
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.

Hledané koncentrace c1, c2 pak získáme řešením soustavy rovnic (3) a (4): Absorbanci A na–
měříme, délku kyvety L zjistíme podle údaje výrobce, molární absorpční koeficienty ε1, ε2
zjistíme buď z tabulek, nebo měřením např. z kalibrační křivky. Pak rovnice (3), (4) tvoří
soustavu dvou rovnic o dvou neznámých (c1, c2), která je jednoznačně řešitelná.
Příklad:
Látka X existuje ve dvou odlišných formách, které jsou v rovnováze: X1 ⇔ X2. Molární absorpční koeficient formy X1 při 620 nm je ε1 = 40100 M–1cm–1 a pro formu X2 je
ε2 = 222 M–1cm–1. Celková naměřená absorbance látky X o koncentraci 1,44.10–5 mol dm–3 je
A = 0,161 při vlnové délce 620 nm. Tloušťka kyvety je L = 1 cm. Vypočítejte koncentraci
každé z forem X1, X2.
Řešení:
Dle (3): A = ε1Lc1 + ε2Lc2 ⇒ 0,161 = 40100.1.c1 + 222.1.c2

(a)

Dále víme, že c1 + c2 = 1,44.10–5 mol dm–3 ⇒ c2 = 1,44.10–5 – c1

(b)

Po dosazení (b) do (a): 0,161 = 40100c1 + 222(1,44.10–5 – c1) ⇒ c1 = 3,96.10–6 mol dm–3
c2 = 1,04.10–5 mol dm–3
Koncentrace formy X1 je c1 = 3,96.10–6 mol dm–3,
koncentrace formy X2 je c2 = 1,04.10–5 mol dm–3.
2.9 Diferenční metoda vážení

Ve většině případů nepotřebujeme navážit určené předem dané množství látky přesně
(např. 2,1745 g), ale stačí pouze navážit látku tak, aby její hmotnost byla v určitém rozmezí
(např. 2 – 3 g) a tuto hmotnost zjistit přesně. Může také nastat situace, kdy je velmi obtížné
kvantitativně převést látku z navažovací lodičky do určené nádobky. V takových případech je
vhodné postupovat diferenční metodou vážení:
1) Zjistíme přibližnou hmotnost navažovací lodičky, nebo lodičku vytárujeme.
2) Na lodičku přidáme přibližně požadované množství látky.
3) Lodičku s látkou zvážíme přesně (např. m1 = 9,8204 g).
4) Látku vsypeme do určené nádobky (lodičku neoplachujeme ani neotíráme) a lodičku potom ihned znovu zvážíme (např. m2 = 7,2412 g).
5) Hmotnost látky vpravené do určené nádobky je pak
m = m2 – m1 = 9,8204 g – 7,2412 g = 2,5792 g.
Pozn.: Metoda předpokládá, že lodička byla na počátku práce čistá (nevadí pouze znečištění tou látkou, kterou budeme vážit) a suchá. Dále je nutné, aby se lodička během práce
neznečistila jinou látkou ani nenavlhčila a aby vážená látka při přesypávání z lodičky do určené nádobky neulpěla na jiném předmětu než v určené nádobce nebo na lodičce.

51

2.10 Protokol z fyzikálně chemického praktika

Protokol, psaný na volné listy formátu A4, musí být zpracován tak, aby byl i beze
skript srozumitelný i jinému chemicky vzdělanému pracovníkovi.
Protokol by měl obsahovat:

1) Záhlaví s následujícími údaji:
– název úlohy,
– datum, kdy byla měřena experimentální data,
– jméno studenta, který úlohu vypracoval, případně jeho spolupracovníka,
– studijní kombinace a pokolikáté má student laboratorní cvičení
z fyzikální chemie zapsáno.
2) Stručnou a výstižnou formulaci fyzikálně chemického problému řešeného v daném cvičení a princip metody použité pro naměření potřebných experimentálních dat.
3) Zadání úkolu, který měl být v daném cvičení splněn.
4) Seznam potřeb (chemikálií, laboratorního nádobí a přístrojů) použitých při měření experimentálních dat.
5) Přesný postup, jak byla úloha ve cvičení provedena (včetně případných odchylek od návodu ve skriptech).
6) Veškeré konstanty důležité pro reprodukci výsledků (tloušťka kyvet, koncentrace zásobních roztoků, teplota v laboratoři, ...).
7) Výsledky měření a vypočtené veličiny, uvedené pokud možno formou tabulek (konkrétní požadavky jsou uvedeny u jednotlivých úloh). Je zapotřebí mít na paměti, že:
– musí být uvedeny všechny použité vzorce a ukázka jejich použití,
– každá tabulka musí být označena číslem a názvem,
– u všech veličin (kromě bezrozměrných) musí být uvedeny správné jednotky,
– přesnost (počet platných cifer), s níž jsou data uvedena v tabulce, musí odpovídat
pravidlům pro počítání s přibližnými čísly (viz kapitola 2.6).
8) Grafické znázornění výsledků (konkrétní požadavky jsou uvedeny u jednotlivých úloh),
obecná pravidla viz kapitola 2.1.
9) Diskuse hodnotící přesnost zvolené metody a poznatky vyplývající z měření.
10) Závěr:
– uvedení výsledků práce,
– srovnání výsledků s teoretickými nebo tabelovanými hodnotami, (nutno uvést
i přesný název použitých tabulek a stranu, resp. strany, kde se tato data nacházejí),
– relativní chyba měření,
– zhodnocení, zda byl splněn úkol dané úlohy.
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3 VYBRANÉ METODIKY A PŘÍSTROJE
3.1 Pipety
Pipety jsou odměrné nádoby kalibrované na vylití. Pipety jsou dvojího druhu, jednak
pipety nedělené s jedním vyznačeným objemem a jednak pipety dělené, které jsou opatřeny
stupnicí v mililitrech (cm3).
Pipety mají tvar trubic na konci zúžených, ve střední části někdy i rozšířených. Objem,
na který jsou pipety kalibrovány, je na nich vyznačen údajem v mililitrech (cm3), značkou
(ryskou) a je i uvedena teplota kalibrace.
Při kalibraci odměrných nádob kalibrovaných „na vylití“ je počítáno s tím, že určitá
část vypouštěného roztoku ulpí v podobě filmu na stěnách nádob nebo je zadržena kapilárními
silami. Dále se při kalibraci předpokládá, že roztoky budou vypouštěny při svislé poloze
nádoby volným výtokem bez napomáhání např. foukání nebo poklepem.
Postup:
– Roztok pipetujeme buď přímo z reagenční láhve nebo raději z kádinky, do které si odlijeme přiměřené množství roztoku určeného k pipetování.
– Před pipetováním roztoku nasajeme malý objem roztoku určeného k pipetování a promyjeme jím pipetu ve vodorovné poloze (pozor, roztok nesmí přetéct až na ten konec pipety,
který se vkládá do úst).
– Roztok do pipety nasajeme tak, aby jeho hladina sahala nad kalibrační značku, potom utěsníme hrdlo ukazováčkem a vypustíme kapalinu tak, aby se spodní meniskus dotýkal značky, potom vyjmeme z nádoby. Osušíme okolí ústí pipety.
– Roztok vypouštíme volně (např. do pipety nefoukáme) opřením pipety o stěnu nádoby tak,
aby pipeta byla vždy ve svislé poloze. Nádobu, do níž pipetujeme, nakloníme tak, aby
mezi osou pipety a stěnou nádoby dotýkající se ústí pipety byl pokud možno pravý úhel.
– Pokud pipeta není opatřena značkou na spodním konci, necháme kapalinu samovolně
vytéct, pak ústím pipety 3 krát přejedeme po stěně nádoby, do níž jsme pipetovali. Objem,
který z pipety při této operaci nevytekl, nepatřil k pipetovanému množství.
– Pokud pipeta je opatřena na spodním konci značkou, musí dolní okraj menisku kapaliny
klesnout k této značce. Pokud se to nestane, kapalinu z pipety vypudíme (nikoli foukáním)
následně: Pipetu na horním konci prstem uzavřeme a vzduch v pipetě zahřejeme sevřením
pipety v dlaních. Rozpínající se vzduch kapalinu z pipety pomalu vytlačuje. Vytlačování
ukončíme tak, že otvor pipety nahoře uvolníme.
– Pipetování dělenou pipetou vysvětlíme na následujícím příkladu:
o Př.: Máme k dispozici dělenou pipetu na 5 ml a máme za úkol napipetovat 3 ml.
o Do pipety nasajeme přesně 5 ml (celý objem), utěsníme hrdlo ukazováčkem a vyjmeme z nádoby. Potom opatrně vypouštíme při svislé poloze pipety objem 3 ml. Pak
opět hrdlo utěsníme a zbytek roztoku vrátíme do kádinky nebo vypustíme do výlevky.
– Po skončení práce propláchneme pipetu destilovanou vodou a umístíme (nejlépe svisle) na
místo k tomu určené.
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3.2 Mikropipeta
Mikropipety jsou přístroje určené k pipetování malého objemu roztoků (kalibrace na
vylití). Na spodním konci mají odnímatelnou špičku a na horním konci dvoupolohový ovladač
(určený k nasávání a vypouštění roztoků) a držák usnadňující manipulaci (obr. 3.2.1). Jsou
založeny na podobném principu jako injekční stříkačka pro velmi malé objemy, ale pro
snadnější manipulaci je objem nastavován pomocí mikrometrického šroubu a celá stříkačka je
uzavřena do plastového pouzdra o velikosti vhodné k ruční maniuplaci.
Obr. 3.2.1: Mikropipeta:
1. dvoupolohový ovladač
2. držák
3. špička

1

2

Obr. 3.2.2: Polohy ovladače:

3
0

1

2

Postup:
–
Upevníme odnímatelnou špičku (důkladně utěsníme).
Do kádinky si nalijeme přiměřené množství roztoku určeného k pipetování.
–
Mikropipetu uchopíme tak, abychom si o ukazováček podepřeli držák a palcem jsme
–
mohli pracovat s dvoupolohovým ovladačem.
–
Nasátí provedeme takto: ovladač (obr. 3.2.2) stlačíme do polohy 1 (špička je ve
vzduchu), ponoříme do roztoku a pomalu pustíme. Po vyjmutí z roztoku špičku otřeme,
abychom odstranili kapky, které ulpěly na vnější straně špičky.
Potom mikropipetu ponoříme do roztoku, kam chceme pipetovanou látku přidat.
–
Vypustí-me roztok stlačením ovladače do polohy 1 (Několikrát stlačíme do polohy 1 a
pomalu pustíme, přičemž špička je stále ponořená. Tím se důkladně promyje špička).
Vypuštění dokončíme stlačením do polohy 2 a vyjmutím špičky z roztoku (stále v poloze
2).
Pokud opakovaně pipetujeme tentýž roztok, ponecháme na pipetě po celou dobu práce
–
tu-též špičku. V přestávkách mezi pipetováním mikropipetu věšíme na speciální stojan
nebo pokládáme vodorovně. Špička se nesmí ničeho dotýkat (nebezpečí znečištění špičky,
pra-covních roztoků, stolu, oblečení,……).
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3.3 Stalagmometr
je tlustostěnná dole zabroušená kapilára sloužící ke stanovení povrchového napětí kapalin.
Princip:

Kape-li kapalina z tlustostěnné dole zabroušené kapiláry (obr. 3.3.1), působí na kapky
dvě síly (obr. 3.3.2): Tíhová síla G (dolů) a síla povrchového napětí F (nahoru). Jsou-li tyto
dvě síly v rovnováze, vytvoří se na kapce zaškrcení o poloměru R (který není totožný s poloměrem kapiláry!) a v tomto místě se kapka odtrhne. V okamžiku odtrhování kapky platí:
F=G
2πRσ = mg , kde
m ...... hmotnost odtržené kapky,

σ ....... povrchové napětí

Pokusy ukázaly, že pracujeme-li se stejnou kapilárou, je R pro různé kapaliny stejné.
Pro dvě různé kapaliny označené indexy 1 a 2 tedy platí:
2πRσ1 = m1g
odtud

a

2πRσ2 = m2g ,

σ1 m 1
=
σ2 m2

(1)

Protože hmotnost jedné kapky můžeme vážením určit
jen nepřesně, určujeme obvykle hmotnost vyššího počtu kapek,
např. 10.
Obr. 3.3.1: Stalagmometr.
r ......... ryska
u ........ ústí stalagmometrické trubice

Obr. 3.3.2: Síly působící na kapku v místě zaškrcení.
F ........ síla povrchového napětí
G ....... tíhová síla
R ........ poloměr zaškrcení kapky
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Postup17,18:
Stalagmometrickou trubici upevníme svisle do stojanu tak, aby její dolní rozšířený konec
byl asi 5 cm nad podložkou. V této poloze musí stalagmometr zůstat do konce měření.
Pokud váženky nejsou čisté a suché, vypláchneme je destilovanou vodou a vytřeme
tamponem do sucha. Označíme si, které víčko patří ke které vážence. Na analytických
vahách zvážíme všechny váženky i s víčkem19.
Kádinku propláchneme destilovanou vodou.
Do kádinky nalijeme destilovanou vodu, umístíme ji pod ústí stalagmometrické trubice
(nakloníme kádinku, stalagmometr neposouváme) a pomocí injekční stříkačky s hadičkou
nasajeme destilovanou vodu nad rysku stalagmometr. Pak zatlačením na píst injekční stříkačky vodu ze stalagmometr do kádinky zase vytlačíme. Vodu z kádinky vylijeme.
Do kádinky dáme novou destilovanou vodu a nasajeme ji do stalagmometrické trubice
jako v předchozím bodě. Když je hladina vody nad ryskou stalagmometru, odstraníme
injekční stříkačku z horního otvoru stalagmometru, aniž bychom přitom ústí kapiláry
zvedli z vody (jinak bychom do stalagmometru nasáli vzduch a měřený roztok by se mohl
dostat až do gumové hadičky stříkačky, kde by se mohl znečistit a případně uvolněné
kousky gumy by mohly ucpat stalagmometrickou trubici) a teprve pak nakloníme kádinku
s vodou tak, aby ústí stalagmometrické trubice bylo nad hladinou vody.
Sledujeme hladinu vody ve stalagmometru. V okamžiku, kdy klesající hladina projde
kolem rysky na trubici, vsuneme pod ústí trubice váženku a necháme do ní samovolně
odkapat 10 kapek (nutno počítat!). Váženku uzavřeme víčkem.
Zbývající vodu vytlačíme z trubice do kádinky pomocí injekční stříkačky.
Vodu z kádinky vylejeme.
Uvedený postup opakujeme postupně pro všechny měřené roztoky počínaje
nejzředěnějším a konče nejkoncentrovanějším. Proplachování kádinky a stalagmometru
neprovádíme destilovanou vodou, ale roztokem, jehož povrchové napětí bude právě
stanovováno.
Zvážíme všechny váženky.
Důkladně (alespoň 5x) propláchneme stalagmometr destilovanou vodou.
Výpočet: podle vztahu (1).

17

Vypracovávají-li úlohu současně dva posluchači, pak nemají-li k dispozici váhy s funkcí „tare“, dosáhnou výrazného urychlení práce tím, že v době, kdy jeden pracuje se stalagmometrem, druhý váží.
18
Pokud místo váženek s víčkem máme k dispozici pouze mističky bez víčka, je nutno je zvážit ihned po odkapání příslušného počtu kapek, aby nedošlo ke zkreslení výsledků v důsledku odpařování kapaliny.
19
Pokud máme možnost práce s digitálními vahami s funkcí „tare“, lze s dostatečnou přesností použít místo váženek i mističky bez víčka. V tomto případě nevážíme všechny mističky současně před zahájením měření celé sady
roztoků, ale před měřením každého jednoho roztoku vždy zvážíme a vytárujeme jednu mističku, necháme do ní
nakapat patřičný počet kapek a ihned znova zvážíme. Zbavíme se tak zdlouhavého zapisování a odečítání velkého
množství čísel.
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3.4 Höpplerův viskozimetr
Höpplerův viskozimetr (obr. 3.4.1) patří mezi tzv. tělískové viskozimetry. U tohoto
druhu viskozimetrů se viskozita určuje z rychlosti pádu tělíska (kuličky) v dané kapalině.
Princip:

Na kuličku padající v kapalině působí tři síly: tíha G, vztlak FA a odpor prostředí FS.
Pro kuličku o hustotě ρK a poloměru r platí:
G=

4 3
πr ρ K g
3

FA =

4 3
πr ρ V g (Archimedova síla), kde
3

ρV ...... hustota vzorku kapaliny,

ρK ...... hustota padající kuličky.

g ........ tíhové zrychlení
Pro odpor prostředí platí:
FS = 6πηrv (Stokesova síla), kde
η........ dynamická viskozita vzorku

v ....... rychlost pádu kuličky.

Mezi ryskami viskozimetru se kulička pohybuje pohybem rovnoměrným přímočarým,
podle 1. Newtonova zákona tedy platí
G – FA – FS = 0
Po dosazení:

4 3
4
πr ρ K g − πr 3 ρ V g − 6πηrv = 0
3
3

odtud

η=

2r 2 (ρ K − ρ V ) g
9v

Provedeme-li experiment tak, že necháme při měření kuličku proběhnout vždy stejnou
dráhu a měříme čas t, za který tuto dráhu urazí, dostaneme
η=

2r 2 g
(ρ K − ρ V ) t
9s

2r 2 g
nazýváme konstanta kuličky. Je tedy η = K (ρK –ρV ) t.
9s
Měření s tělískovým viskozimetrem využívá srovnávací metody, kdy je měřena doba pádu kuličky ve srovnávací kapalině (vodě) o známé viskozitě a v kapalině, jejíž viskozitu chceme stanovit. Je tedy
Konstantu K =

η1 = K.t1.(ρK – ρV1)

η2 = K.t2.(ρK – ρV2), odtud
t 2 (ρ K − ρ V 2 )
η1 t 1 (ρ K − ρ V1 )
=
⇒ η 2 = η1
t 1 (ρ K − ρ V1 )
η 2 t 2 (ρ K − ρ V 2 )
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(1)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Postup:
Zkontrolujeme, zda základní deska viskozimetru je umístěna vodorovně (vodováha na
přístroji). Pokud ne, upravíme jeho polohu pomocí stavěcího šroubu na noze.
Ujistíme se, že viskozimetr je zaaretován. Odaretování se provádí vytažením šroubu se
zářezem, aretuje se zasunutím zpět do kotvení.
Odšroubujeme horní uzávěr, čistou a suchou spádovou trubici zcela naplníme studovanou
kapalinou a vložíme vhodnou kuličku (dle údajů výrobce). Viskozimetr uzavřeme horním
uzávěrem (obr. 3.4.1). Přebytečná kapalina vyteče.
Změříme dobu, za kterou horní okraj kuličky spadne od horní rysky trubice viskozimetru
k dolní. Pak viskozimetr odaretujeme, tělo viskozimetru otočíme o 180o kolem vodorovné
osy a opět zaaretujeme. Opakujeme měření (celkem nejméně třikrát).
Viskozimetr otevřeme, obsah vylejeme (pozor na padající kuličku) a viskozimetr důkladně
propláchneme srovnávací kapalinou o známé viskozitě (např. destilovanou vodou).
Trubici viskozimetru naplníme srovnávací kapalinou a měření opakujeme.
Na závěr vylejeme srovnávací kapalinu z viskozimetru. Pokud touto kapalinou nebyla
destilovaná voda, přístroj důkladně vypláchneme. Pak jej necháme otevřený vyschnout.
Podle údajů výrobce si zapíšeme hustotu použité kuličky.
Stanovíme hustotu vzorku.
Výpočet: podle vztahu (1).

Obr. 3.4.1: Höpplerův viskozimetr.
Uzávěry (a),

celkový pohled (b).

HD .....horní deska
HU .....horní uzávěr
KŠ ...... kotvení šroubu se zářezem
N ........ noha
PT ...... pryžové těsnění
V ........ vodováha
SD ..... spodní deska
SŠ .......stavěcí šroub
ST ...... spádová trubice
SU ..... spodní uzávěr
ŠS ...... šroubové spojení
ŠZ ...... šroub se zářezem
T ........ připojení termostatu
TK ..... těsnicí kroužek
ZI ....... zátka I
ZII ..... zátka II
R ........ horní, resp. spodní ryska na spádové trubici
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3.5 Výtokový viskozimetr
(obr. 3.5.1) slouží ke stanovení viskozity kapalin na základě platnosti Poisseuillovy rovnice.
Princip: Pro objem V kapaliny, který proteče laminárním prouděním trubicí délky L
o poloměru R za dobu t při tlakovém rozdílu ∆p = p2 – p1, platí Poisseuillova rovnice:
R 4 π∆pt
, kde η je koeficient viskozity (dynamická viskozita) kapaliny.
V=
8ηL

Abychom při měření viskozity nemuseli určovat geometrické parametry viskozimetru,
měříme obvykle dobu průtoku kapaliny viskozimetrem pro dvě kapaliny, přičemž viskozitu
jedné z nich (obvykle volíme vodu) známe (vyhledáme v tabulkách). Označme veličiny týkající se vody indexem 1 a veličiny týkající se kapaliny, jejíž viskozitu chceme určit, indexem 2.
Protéká-li viskozimetrem vždy stejný objem kapaliny V (objem rezervoáru ohraničeného ryskami) plyne z Poisseuillovy rovnice:
V=

R 4 π∆p1 t 1 R 4 π∆p 2 t 2
=
, odtud
8η1 L
8η 2 L

∆p1

t1
t
= ∆p 2 2
η1
η2

(1)

neboť geometrické parametry viskozimetru jsou pro obě kapaliny shodné.
Je-li trubice, kterou protéká kapalina, umístěna svisle, je ∆p rozdíl hydrostatických tlaků. Tedy ∆p = ρg∆h, kde ρ je hustota a ∆h je výškový rozdíl. Po dosazení do (1) dostaneme
ρ1g∆h

–
–
–
–
–

–

t 2ρ 2
t1
t
t
t
= ρ 2 g∆h 2 ⇒ ρ1 1 = ρ 2 2 ⇒ η 2 = η1 t ρ
1 1
η1
η2
η1
η2

(2)

Postup:
Upevníme trubici viskozimetru do svislé polohy. Při měření se již poloha nesmí změnit.
Do širší trubice viskozimetru nalijeme množství vzorku poněkud větší než objem baničky
viskozimetru. Jeho hladina ale nesmí nedosahovat ke kapiláře v užším rameni viskozimetru, a to ani po případném vložení teploměru do širšího ramene (obr. 3.5.1).
Pomocí injekční stříkačky s hadičkou pomalu nasajeme vzorek tak, aby jeho hladina vystoupila nad horní rysku (při příliš rychlém nasávání kapalina stříká do hadičky, kde se
znečišťuje).
Sejmeme hadičku z viskozimetru a měříme dobu, po kterou hladina kapaliny prochází mezi oběma ryskami viskozimetru.
Vzorek z viskozimetru vysajeme20 injekční stříkačkou, propláchneme jej nejméně dvakrát
srovnávací kapalinou a potom provedeme se srovnávací kapalinou analogické měření jako
se vzorkem. Protože se při proplachování viskozimetru znečistila hadička u injekční
stříkačky, použijeme pro měření se srovnávací kapalinou jinou, čistou hadičku.
Výpočet podle vztahu (2).

20

Provádíme-li měření stále s toutéž kapalinou, ale při různých teplotách, viskozimetr mezi jednotlivými
měřeními neproplachujeme.
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–
Obr. 3.5.1: Výtokový viskozimetr.
R1, R2 ........... rysky
TR ................. trubice
K ................... kapilára
V .................... vzorek
T .................... teploměr
Č ................... čidlo teploměru
B .................... banička viskozimetru
P .................... temperovací plášť
I ..................... injekční stříkačka
H ................... hadička

I

H

R1

Obr. 3.6.1:
Beckmannův teploměr
B........ baňka se rtutí
K........ kapilára
Z........ zásobník se rtutí

B
R2
K
P
T

V

35,4 oC
TR
Č

3.6 Beckmannův teploměr
je velmi citlivý teploměr používaný k měření malých teplotních rozdílů.
Stupnice je dělená po 0,01oC a pomocí lupy je na ní možno odečítat s přesností až na 0,005oC.
Princip:

Velká citlivost Beckmannova teploměru je způsobena tím, že rtuť při teplotou způsobených změnách objemu vystupuje nebo sestupuje v kapiláře, která je ve srovnání s běžnými
teploměry velice úzká. Protože však tato úzká kapilára při „rozumné délce teploměru“ pojme
mnohem nižší množství rtuti než kapiláry běžných teploměrů, je měřicí rozsah Beckmannova
teploměru poměrně malý (5 – 6oC, u speciálních teploměrů jen 1oC).
Teploměr lze "nastavit", tj. připravit pro práci ve zvolené teplotní oblasti změnou rozdělení celkového množství rtuti mezi dolní baňkou teploměru a horní částí teploměru, kde je
kapilára rozšířena a zahnuta, takže tvoří zásobník pro přebytečnou rtuť (obr. 3.6.1).

60

Postup:
Zjistíme, kde se ustaví sloupec rtuti při počáteční teplotě měření*.
a) Bude-li při měření teplota stoupat, musí se na počátku měření sloupec rtuti ustálit
v dolní části stupnice teploměru.
b) Bude-li při měření teplota klesat, musí se na počátku měření sloupec rtuti ustálit
v horní části stupnice teploměru.
– Sahá-li sloupec rtuti příliš nízko, je potřeba rtuti do dolní baňky přidat, sahá-li příliš
vysoko, je třeba z ní rtuť ubrat. Obojí provedeme změnou rozdělení celkového množství
rtuti mezi dolní baňkou a horním zásobníkem.
–

–

Zvýšení množství rtuti v baňce:
– Jemnými poklepy na horní část teploměru oddělíme ze rtuti v horním zásobníku malou
kapku rtuti, kterou poklepy umístíme co nejblíže horního ústí kapiláry teploměru.
– Teploměr otočíme baňkou se rtutí nahoru a čistou baňku za hřejeme rukou tak, aby
rtuť z baňky stekla kapilárou a spojila se s dříve utvořenou kapičkou rtuti u ústí
kapiláry.
– Teploměr opatrně otočíme zpět, pustíme baňku, teploměr vložíme do příslušného
roztoku a zkontrolujeme jeho nové nastavení.

–

Snížení množství rtuti v baňce:
–
–
–

Teploměr otočíme baňkou se rtutí nahoru a čistou baňku zahřejeme rukou tak, aby
rtuť stekla kapilárou do zásobníku.
Teploměr rychle otočíme zpět a jemným klepnutím ze strany na jeho horní konec
přerušíme sloupec rtuti u ústí kapiláry.
Teploměr ponoříme do příslušného roztoku a zkontrolujeme jeho nastavení.

3.7 Stanovení tepelné kapacity kalorimetru
Teorie: Jedním z důležitých oborů chemie je termochemie, zabývající se sledováním
tepelných efektů doprovázejících chemické reakce. Z hlediska chemické technologie (ekonomický provoz, bezpečnostní opatření) je důležitá otázka, kolik tepla je nutno dodat, resp.
odvést z reagujícího systému, aby reakce probíhala optimálně. Otázky tepelných změn jsou
důležité i při reakcích v biologických systémech, např. zda se v průběhu reakce uvolní energie
dostatečná pro určitý biologický proces nebo může-li předpokládaný mechanismus reakce poskytnout dostatečné množství energie pro život buňky.
K měření reakčních tepel se používá různých typů kalorimetrů. Nejjednodušším zařízením použitelným v chemické laboratoři je Dewarova nádoba (termoska). Teplo uvolněné (pohlcené) při reakci určujeme z rozdílu teplot reakční směsi (umístěné v kalorimetru) před a po
reakci a ze známé tepelné kapacity kalorimetru včetně náplně. Stanovení tepelné kapacity
kalorimetru je tedy nedílnou součástí termochemických měření.
Tuto kapacitu určíme kalibrací pomocí elektrického topidla. Pro množství tepla Qx dodaného do kalorimetru topidlem platí Jouleův-Lenzův zákon:

Qx = I.E.t, kde

(1)

*

Máme-li možnost, ponořujeme teploměr při nastavování do vody mající teplotu měření, ne do měřeného roztoku
(např. roztok HCl).
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I ......... elektrický proud procházející topidlem,
E ........ elektrické napětí na topidle
t ......... doba, po kterou proud topidlem prochází.
Předpokládáme, že vnitřní část Dewarovy nádoby je dobře tepelně izolována a že se tedy veškeré teplo Qx spotřebuje na zahřátí náplně kalorimetru o teplotu TK. Pak platí:
Qx = C. Tk , kde

(2)

C ........ tepelná kapacita kalorimetru.
IEt
.
(3)
TK
Konkrétní postup práce včetně schématu zapojení elektrického obvodu je uveden v návodu k úloze 4.4 Termodynamika Daniellova galvanického článku.
Spojením (1) a (2) pak: C =

3.8 Pyknometr
je nádobka určená ke stanovování hustoty kapalin, případně malých
tuhých nenasákavých tělísek.
Obr. 3.I.2.1: Pyknometr.
N......... nádobka pyknometru

K ........ kapilára v zátce
Z ........ zátka pyknometru

Princip:

Jeho funkce je založena na tom, že při úplném naplnění a uzavření zátkou s kapilárou
pojme vždy stejný, snadno reprodukovatelný objem V kapaliny. Hustota ρ kapaliny se pak
určuje z její hmotnosti m (určeno vážením) a objemu V.
Přesná reprodukovatelnost objemu kapaliny v pyknometru je dána dvěma faktory:
1) Kapilára v zátce pyknometru je velmi úzká ve srovnání např. s hrdlem odměrné baňky.
Význam této skutečnosti lze snadno ilustrovat následujícím příkladem:
Mějme odměrnou baňku o objemu 10 cm3 a průřezu hrdla 1 cm2 a pyknometr o objemu
10 cm3 s průřezem kapiláry 1 mm2. Pokud jsme odměrnou baňku naplnili v důsledku
nepřesné práce 1 mm pod rysku, vznikla tím chyba objemu 0,1 cm3. Pokud by kapalina
v kapiláře pyknometru po jeho naplnění sahala 1 mm pod horní konec kapiláry, vznikla
by tím chyba objemu jen 0,001 cm3, tedy 100 krát menší než v případě odměrné baňky.
2) Do odměrné baňky je kapaliny doplňována po rysku, což je pracné a přesnost výsledku do
značné míry závisí na zručnosti a trpělivosti experimentátora. Tento problém u pyknometru odpadá, neboť se plní nadbytečným množstvím kapaliny, přičemž kapalina přebývající nad požadovaný výsledný objem z pyknometru po uzavření prostě vyteče.
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Postup (veškerá vážení pyknometru provádíme zásadně i se zátkou):
I) Stanovení hustoty kapaliny, známe-li objem pyknometru
– Zvážíme prázdný suchý pyknometr (hmotnost m1).
– Pyknometr naplníme až po okraj měřenou kapalinou a zazátkujeme, přičemž přebytečná
kapalina vystříkne otvorem v zátce. Pyknometr velice pečlivě osušíme tamponem a zvážíme (hmotnost m2).
– Výpočet:
m2 – m1 = m ……….. hmotnost kapaliny uvnitř pyknometru
m
ρ = ........…………hustota kapaliny, V je objem pyknometru, napsaný na nádobce
V
II) Stanovení hustoty kapaliny, neznáme-li objem pyknometru
Oproti postupu I musíme navíc zjistit objem pyknometru. Učiníme to pomocí hmotnosti mS
kapaliny o známé hustotě ρS (nejčastěji destilovaná voda), kterou naplníme pyknometr a zvážíme. Postupujeme takto:
– Zvážíme prázdný suchý pyknometr (m1) se zátkou.
– Zvážíme zazátkovaný pyknometr naplněný zkoumanou kapalinou a pečlivě osušený (m2).
– Pyknometr důkladně propláchneme srovnávací kapalinou, pak jej touto kapalinou naplníme, pečlivě osušíme a zvážíme (m3).
– Výpočet:
mS = m3 – m1 ............ hmotnost srovnávací kapaliny v pyknometru
m
V = S .................... objem pyknometru (ρS ......... hustota srovnávací kapaliny)
ρS
m = m2 – m1 .............. hmotnost zkoumané kapaliny v pyknometru
m
ρ = ....................... hustota zkoumané kapaliny
V
III) Stanovení hustoty malých tuhých nenasákavých tělísek
– Zvážíme prázdný suchý pyknometr (m1 = mP).
– Zvážíme suchý pyknometr s tělísky (m2 = mP + mT).
– Pyknometr s tělísky naplníme kapalinou o známé hustotě, která s tělísky chemicky nereaguje, uzavřeme zátkou, osušíme a zvážíme (m3 = mP + mT + m`S).
– Pyknometr vyprázdníme a propláchneme srovnávací kapalinou. pak jej touto kapalinou
naplníme, uzavřeme zátkou, osušíme a zvážíme (hmotnost m4 = mP + mS).
– Výpočet:
m2 – m1 = mT ............ hmotnost tělísek
m4 – m1 = mS ............ hmotnost srovnávací kapaliny zcela vyplňující pyknometr
m
V = S .................... objem pyknometru (ρs....... hustota srovnávací kapaliny)
ρS
m3 – m2 = m`S ........... hmotnost srovnávací kapaliny v pyknometru s tělísky
m`
V`= S , .................. objem pyknometru zmenšený o objem tělísek
ρ`S
ρT =

V – V` = VT .............. objem tělísek

63

mT
.................. hustota tělísek
VT

4 NÁVODY K ZÁKLADNÍM ÚLOHÁM
4.1 Stanovení správnosti a opakovatelnosti pipetování různými druhy pipet
a mikropipet
Úkol: Vyhodnotit správnost a opakovatelnost (směrodatnou odchylku měření) při pipetování destilované vody různými pipetami.
Teorie:
Správnost: rozdíl mezi skutečnou (výrobcem udanou) a naměřenou (vypočtenou) hodnotou.
Opakovatelnost: míra rozptýlení výsledků okolo střední hodnoty při opakování měření
stejným pracovníkem na stejném pracovišti. Je určena relativní směrodatnou odchylkou:

(

s=

1 n
∑ xi − x
n − 1 i =1

)

2

x

⋅ 100% ,

kde
s…..… relativní směrodatná odchylka
n…… počet měření
xi…… konkrétní naměřená hodnota
x …... průměrná hodnota z naměřených hodnot

Potřeby: dělená pipeta o objemu 5 a 10 cm3, nedělená pipeta 5 cm3, mikropipety
2–20 µl a 20–200 µl, 3 kádinky 25 až 100 cm3, analytické váhy, destilovaná voda, teploměr.
Postup:
− Nejprve položíme vybranou kádinku, do které budeme vypouštět destilovanou vodu
z vybrané pipety, na váhy a vytárujeme.
− Destilovanou vodu nalijeme do jiné kádinky, změříme její teplotu a vždy 10× pipetujeme:
1. 5 cm3 nedělenou pipetou na 5 cm3
4. 10 µl mikropipetou na 2–20 µl
5. 200 µl mikropipetou na 20–200 µl
2. 5 cm3 dělenou pipetou na 5 cm3
3
3
3. 5 cm dělenou pipetou na 10 cm
− Vodu napipetujeme do vytárované kádinky, zvážíme a hmotnost zapíšeme do tabulky:
Číslo experimentu
Číslo pipetování

1
2
Hmotnost ( g )

3

4

5

1
2
…
9
10
Hmotnost průměrná (g)
Hmotnost teoretická21 (g)
∆m (g)
Relativní směrodatná odchylka (%)

− Opět vytárujeme, potom vypustíme další pipetovaný objem a zvážíme (je-li vážená kádinka příliš plná, vodu vylijeme, kádinku zvnějšku osušíme a pokračujeme v experimentu).
− Tento postup opakujeme s každou pipetou (mikropipetou) desetkrát.
21

Vypočtená z pipetovaného objemu uvedeného výrobcem na pipetě a z hustoty vody při teplotě měření
(nalezneme v tabulkách).
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Protokol:
1. Teplota měření.
2. Výrobcem udané objemy skleněných pipet a mikropipet, hustota vody při teplotě měření
(z tabulek), teoretická hmotnost pipetované vody.
3. Tabulka obsahující naměřenou hmotnost vody (desetkrát).
4. Výpočet relativní směrodatné odchylky pro pipetování zvolené v experimentu 1 až 5, to
je pro pipetu 10 a 5 ml a pro mikropipetu 2–20 µl a 20–200 µl.
5. Rozdíl mezi teoretickou a průměrnou hmotností ∆m.
6. Srovnání opakovatelnosti měření různými pipetami a mikropipetami.
7. Zamyšlení nad příčinami chyb.
4.2 Stanovení povrchového napětí stalagmometrickou metodou
Teorie: Mechanické vlastnosti povrchu kapaliny lze přirovnat k vlastnostem hypotetické blanky pokrývající povrch kapaliny, která je ve stavu napětí (povrchové napětí). Povrchové
napětí působí v rovině povrchu kapaliny a klade odpor snaze zvětšit plochu povrchu kapaliny.
Jednotkou povrchového napětí v soustavě SI je N.m–1. Hodnota povrchového napětí závisí na
druhu kapaliny, na teplotě a na prostředí nad kapalinou.
Povrchové napětí roztoků je také možno ovlivnit typem a množstvím rozpuštěné látky.
Zatímco některé látky (zejména obsahující dlouhý nepolární řetězec – např. mýdla, saponáty
apod., tzv. povrchově aktivní látky) povrchové napětí vody výrazně snižují již při nízkých
koncentracích, jiné látky (zejména iontové sloučeniny) povrchové napětí vody mírně zvyšují.
S rostoucí koncentrací rozpuštěné látky roste i změna povrchového napětí.
Úkol: Pomocí stalagmometrické metody stanovit závislost povrchového napětí roztoků
NaCl na koncentraci NaCl a závislost povrchového napětí roztoků Jaru na koncentraci Jaru.
Potřeby: 2 stalagmometrické trubice, 4 odměrné baňky 25 cm3, dělená pipeta 20 cm3,
injekční stříkačka s hadičkou, 11 váženek, 2 kádinky 50 cm3, 1, 2, 3, 4 a 5 mol.dm–3 NaCl,
zásobní roztok Jaru o koncentraci přibližně 1 g dm–3 (přesná koncentrace je uvedena na láhvi).
Postup:
– Princip stalagmometrické metody včetně pracovního postupu viz. kapitolu 3.I.3.
– Měření povrchového napětí je velice náročné na čas i na přesnost experimentálního provedení. Proto je bezpodmínečně nutno si před zahájením cvičení dobře prostudovat návod
a provádět všechny operace a v tom pořadí, jak je v návodu uvedeno.
– Podle návodu změříme povrchové napětí roztoků NaCl (ve stalagmometru určeném pro
práci s NaCl) počínaje vodou a nejzředěnějším roztokem a konče nejkoncentrovanějším
roztokem. Vybranou váženku vždy bezprostředně před měřením vytárujeme a ihned po
odkápnutí 10 kapek ji zvážíme.
– Do odměrných baněk 25 cm3napipetujeme zásobní roztok Jaru podle rozpisu:
roztok č. objem zásobního roztoku Jaru (cm3) koncentrace (g dm–3)
1
5
2
10
3
15
4
20

– Ve stalagmometru pro práci s Jarem určíme povrchové napětí roztoků Jaru počínaje vodou
a nejzředěnějším roztokem, konče nejkoncentrovanějším roztokem. Využijeme tárování.
– Na závěr důkladně (alespoň 5×) propláchneme oba stalagmometry destilovanou vodou.
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Protokol:
1) Povrchové napětí vody při 20oC (z tabulek).
2) Tabulka I obsahující pro všechny roztoky NaCl i destilovanou vodu: látkovou koncentraci
NaCl, hmotnost 10 kapek roztoku, povrchové napětí roztoku.
3) Tabulka II obsahující pro všechny roztoky Jaru i destilovanou vodu: hmotnostní koncentraci Jaru, hmotnost 10 kapek roztoku, povrchové napětí roztoku.
4) Graf závislosti povrchového napětí na koncentraci NaCl a graf II závislosti povrchového
napětí na koncentraci Jaru.
5) Srovnání vlivu NaCl a vlivu Jaru na povrchové napětí vody.
4.3 Viskozita
Teorie: S pojmem viskozita se setkáváme v hydrodynamice a aerodynamice v souvislosti s otázkami proudění tekutin. Viskozita se projevuje dvěma způsoby:
1) Brání tekutině téci. Např. med má větší viskozitu než voda, teče tedy pomaleji než voda.
2) Brání pohybu těles v tekutině. Např. voda má větší viskozitu než vzduch, utíkat ve vodě je
tedy namáhavější než utíkat na vzduchu.

Pohyb proudící tekutiny je složitý. Rozlišujeme dva mezní modelové typy proudění:
laminární a turbulentní (obr. 4.3.1). V dalším textu nás bude zajímat pouze proudění
laminární.
Obr. 4.3.1: Pohyb tekutiny při proudění:

a) laminárním

b) turbulentním

Jestliže tekutina teče laminárním prouděním podél nehybné rovinné plochy, je vrstvička tekutiny, která k této ploše přiléhá, v klidu,
zatímco rychlost pohybu následujících vrstviček roste s jejich rostoucí
vzdáleností od nehybné plochy.
Obr. 4.3.2: Závislost rychlosti pohybu tekutiny na vzdálenosti od středu
trubice. Délka šipek je úměrná rychlosti.

Proti vzájemnému pohybu dvou k sobě přiléhajících vrstviček působí síla tření F, pro jejíž
dv
velikost v případě laminárního proudění platí Newtonův zákon viskózního toku: F = ηS ,
dr
kde S ........ styková plocha dvou vrstviček tekutiny,
v ........ rychlost pohybu tekutiny,
r ......... vzdálenost uvažovaného místa od nehybné plochy.
Konstanta η se nazývá koeficient viskozity nebo dynamická viskozita. Její jednotkou je Pa.s.
η
Podíl dynamické viskozity η a hustoty ρ se nazývá kinematická viskozita ν:
ν= .
ρ
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Její jednotkou je m2s–1.
Hydrodynamické teorie pro tok kapalin a plynů jsou sice velmi podobné, avšak po
stránce molekulárně kinetického mechanismu se od sebe značně liší. Tyto rozdíly můžeme vytušit např. i z toho, že závislost viskozity na teplotě a tlaku je u kapalin zcela jiná než u plynů.
Zatímco u plynů viskozita s teplotou roste a na tlaku je prakticky nezávislá, u kapalin viskozita
s teplotou klesá (zahřátý med teče mnohem lépe než studený) a s tlakem roste.
Teplotní závislost viskozity kapalin lze vysvětlit takto: Molekuly kapaliny mají při nižších teplotách tendenci ke shlukování, které se uplatňuje i mezi pohybujícími se vrstvami kapaliny a zvyšuje tak vnitřní tření. Zvyšováním teploty této tendence ubývá (zvýšená teplota
obecně vede ke snížení interakcí mezi molekulami), a proto viskozita s rostoucí teplotou klesá.
Na typickou závislost viskozity kapalin na teplotě poprvé upozornil J. de Guzmán
Carrancio v roce 1913. Koeficient viskozity podle něj závisí na teplotě podle vztahu
−

EA

η = Ae RT , kde
EA ...... molární aktivační energie viskózního toku. Představuje energetickou bariéru (na 1 mol
kapaliny), která musí být překonána, aby se mohl uskutečnit elementární tokový děj.
Její hodnota se obvykle pohybuje mezi 1/4 až 1/3 hodnoty molárního výparného tepla
dané kapaliny. Člen (–EA/RT) lze chápat jako Boltzmannův faktor udávající, jaká
frakce z celkového počtu molekul má energii potřebnou k překonání bariéry.
η ........ dynamická viskozita kapaliny
R ........ molární plynová konstanta, R = 8,314 JK–1mol–1
T ........ termodynamická teplota
A ....... konstanta
Je patrné, že Carranciova rovnice je formálně shodná s Arrheniovou rovnicí. Její linearizaci tedy provedeme stejně jako linearizaci Arrheniovy rovnice (str. 43).
4.3a Stanovení viskozity Höpplerovým viskozimetrem

–
–
–
–
1)
2)
3)
4)

Úkol: Höpplerovým viskozimetrem změřit viskozitu ethanolu při pokojové teplotě.
Potřeby: Höpplerův viskozimetr, stopky, pyknometr, ethanol.
Postup:
Princip a postup stanovení viskozity Höpplerovým viskozimetrem viz str. 57.
Používáme největší skleněnou kuličku o hustotě 2 227 kg.m–3 (údaj výrobce).
Srovnávací kapalinou je destilovaná voda.
Hustotu ethanolu stanovíme pyknometricky.
Protokol:
Hustota vody (z tabulek), hustota kuličky, viskozita vody při 25oC (z tabulek).
Hmotnost suchého prázdného pyknometru se zátkou, hmotnost pyknometru naplněného
ethanolem (se zátkou), hmotnost pyknometru naplněného destilovanou vodou (se zátkou),
vypočtená hustota ethanolu.
Doba pádu kuličky v ethanolu a ve vodě (u obojího 3 měření, průměr).
Výpočet viskozity ethanolu.
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4.3b Teplotní závislost viskozity kapalin
Úkol: Ověřit platnost Carranciovy rovnice pro destilovanou vodu.
Potřeby: Výtokový viskozimetr, stopky, injekční stříkačka s hadičkou, termostat,
teploměr pro měření teploty kapaliny ve viskozimetru22.
Postup:
– Princip práce s výtokovým viskozimetrem včetně pracovního postupu viz str. 57.
– Na termostatu nastavíme postupně asi 6 teplot v rozmezí 25 – 50 oC23. Při každé teplotě
viskozimetr temperujeme tak dlouho, aby teplota vody ve viskozimetru byla během měření
konstantní. Pak změříme dobu průtoku vody a zapíšeme si teplotu vody při měření (teploměr uvnitř viskozimetru).
Protokol:
1) Linearizace Carranciovy rovnice, zavedení vhodné substituce. Další výpočty musí
odpovídat zavedené substituci.
2) Tabulka obsahující termodynamickou teplotu T, dobu průtoku vody t, hustotu vody ρVT při
dané teplotě (najdeme v tabulkách – nezapomeneme na přesnou citaci, případně dopočteme lineární interpolací), viskozitu vody η při této teplotě (vypočteme podle vztahu (2)
1
v kapitole 3.I.4).), , ln η. Srovnávací kapalina je voda při 25oC. Její dynamická viskozita
T
při této teplotě je 0,8903.10–3 Pa.s.
1
3) Graf závislosti ln η na .
T
4) Body v grafu proložíme pomocí metody nejmenších čtverců přímku a určíme její směrnici
b a úsek a.
5) Z hodnoty směrnice b vypočteme aktivační energii EA, z hodnoty úseku a vypočteme A.
6) Graf závislosti η na T, obsahující v jednom obrázku dvě křivky (odlišíme barvou):
– experimentální hodnoty η
– hodnoty η vypočtené podle Carranciovy rovnice s využitím hodnot EA a A – viz bod 5).
7) Srovnání hodnoty EA s molárním výparným teplem vody.

22

Vhodná je též miska a houba či hadr na odstraňování temperační vody případně uniklé z viskozimetru.
Protože viskozimetr je vně termostatu a laboratorní teplota je nižší než požadované teploty, dochází při průtoku
temperační vody hadicemi z termostatu do viskozimetru k teplotním ztrátám. Chceme–li tedy teplotu měření
např. 50 oC, musíme nastavit teplotu vyšší, např. 55 oC. Dosáhnout teploty měření např. přesně 50 oC je obtížné
a princip měření to nevyžaduje. Z toho důvodu se spokojíme s konstantní teplotou blízkou požadované teplotě
a její přesnou hodnotu zjistíme pomocí teploměru ponořeného přímo do vzorku (destilované vody).
23
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4.4 Termodynamika Daniellova galvanického článku
Teorie: Gibbsova energie G, enthalpie H a entropie S (termodynamické stavové funkce) jsou pro teplotu T vzájemně vázány vztahem

∆G = ∆H – T∆S

(1)

Pokud můžeme reakci uskutečnit ve vratně pracujícím galvanickém článku o elektromotorickém napětí ∆E, je změna Gibbsovy energie určena maximální neobjemovou (elektrickou) prací článku vykonanou při sledované reakci spojené s přenosem náboje o velikosti n.F:
∆G = – nF∆E , kde

(2)

n ........ stechiometrický faktor udávající počet elektronů převedených v rovnici uvažované
chemické reakce
F ........ elektrický náboj 1 mol elektronů (F = 96 486 C.mol–1, Faradayova konstanta).
Reakci Zn + Cu2+ ⇐⇒ Zn2+ + Cu můžeme uskutečnit v Daniellově článku:
Zn0,1 mol.dm–3 ZnSO4nasycený roztok KCl0,1 mol.dm–3 CuSO4Cu .

(3)

Ve schématu označují symboly  ústí solného můstku, eliminujícího difúzní potenciály.
Dosadíme-li do vztahu (2) standardní elektromotorické napětí ∆Eo, získáme výpočtem
standardní změnu Gibbsovy energie ∆Go, jejíž hodnota je vázána s rovnovážnou konstantou
Ka reakce vztahem
∆Go = – R.T.ln Ka , kde

(4)

R ........ univerzální plynová konstanta, R = 8,314 J.K–1.mol–1
T ........ termodynamická teplota
Ka .......rovnovážná konstanta reakce vyjádřená pomocí aktivit.
Standardní elektromotorické napětí článku zjistíme výpočtem ze vztahu
RT a (Cu 2 + )
ln
, kde
(5)
nF a ( Zn 2 + )
∆E....................................... experimentálně zjištěné elektromotorické napětí článku (3),
∆Eo...................................... standardní elektromotorické napětí článku,
a(Cu2+), resp. a(Zn2+) ......... aktivity příslušných iontů v roztocích, které jsou součástí jednotlivých poločlánků.
∆E = ∆E o +

Aktivitu i–tého iontu v roztoku vypočteme podle vztahu
a(i) = c(i).γ(i), kde
(6)
c(i) …. koncentrace iontu i v roztoku,

γ(i) …. aktivitní koeficient iontu i v roztoku.

69

Vzhledem k tomu, že aktivitní koeficienty jednotlivých iontů nejsou experimentálně stanovitelné, dosadíme do rovnice (6) střední aktivitní koeficienty (CuSO4) a (ZnSO4) (z tabulek).
Molární reakční enthalpii (množství tepla potřebné pro uskutečnění reakce, ve které
reagují taková látková množství látek, jaká udávají stechiometrické koeficienty v chemické
rovnici) ∆H zjistíme z množství tepla Q uvolněného při reakci a ze známého látkového
množství iontů n(Cu2+), které v daném experimentu podlehly reakci:
∆H = −

Q
n (Cu 2 + )

(7)

Teplo Q určíme ze zvýšení teploty T kalorimetrické soustavy při reakci:
Q = C∆T,

(8)

kde C je tepelná kapacita kalorimetru.
Teoretická hodnota ∆S při reakci může být určena pomocí známého teplotního koefici d(∆E ) 
–4
–1
entu elektromotorického napětí článku 
 = – 4,29.10 V.K . Z rovnice (1) totiž plyne
 dT  p
 dG 
 d(− nF∆E ) 
 d(∆E ) 
(9)
S=−
 =−
 = nF

dT
 dT  p

p
 dT  p
Úkol: Na základě elektrochemických a kalorimetrických měření zjistit reakční Gibbsovu energii, enthalpii a entropii pro proces
Zn(s) + Cu2+(aq) ⇐⇒ Zn2+(aq) + Cu(s)
(10)
při laboratorní teplotě a hodnotu rovnovážné konstanty této reakce při laboratorní teplotě. Experimentálně zjištěné hodnoty ∆E, ∆G, ∆H, ∆S a pKa porovnat s hodnotami teoretickými, zjištěnými na základě tabelovaných údajů.
Potřeby: Zinková a měděná elektroda, solný můstek, smirek, stopky, teploměr, lžička,
navažovací lodička, voltmetr s velkým vnitřním odporem, ampérmetr, vodiče, krokosvorky,
zdroj stejnosměrného elektrického napětí o velikosti přibližně 9 V (při výrazně vyšším napětí
zdroje také reostat), klíč, 2 kádinky 150 cm3, 2 kádinky 50 cm3, odměrný válec 100 cm3, pipeta 25 cm3, 0,1 mol.dm–3 ZnSO4, 0,1 mol.dm–3 CuSO4, nasycený roztok KCl, práškový zinek,
Dewarova nádoba se zátkou s otvory pro následující vybavení: topení, míchadlo, Beckmannův
teploměr a dávkovač práškového zinku (a toto vybavení).
Postup:
I) Měření elektromotorického napětí:
– Zinkovou i měděnou elektrodu osmirkujeme.
– Sestavíme Daniellův článek podle schématu (obr. 4.4.1):
Zn0,1 mol.dm–3 ZnSO4nasycený KCl0,1 mol.dm–3 CuSO4Cu.
Měděnou elektrodu připojíme jako kladnou, zinkovou jako zápornou.
– Nastavíme potřebnou citlivost voltmetru.
– Solný můstek naplníme nasyceným roztokem KCl následujícím způsobem: Solný můstek
ponoříme každým koncem do jedné kádinky s nasyceným roztokem KCl, na jeho horní
otvor nasadíme pomocí gumové hadičky injekční stříkačku a nasajeme roztok KCl (injekč-
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ní stříkačka musí na můstku zůstat
vzduchotěsně připojená po celou
dobu měření napětí, jinak by roztok
KCl z můstku vytekl). Oba konce
můstku opláchneme destilovanou
vodou a osušíme tamponem.
– Solný můstek vložíme do obvo-du.
– Po spojení elektrického obvodu
solným můstkem odečteme elektromotorické napětí článku.
– Změříme teplotu roztoků.
Obr. 4.4.1: Schéma galvanického
článku s voltmetrem:
E .................... elektrody
I ..................... injekční stříkačka
M ................... solný můstek
V .................... voltmetr
II) Příprava kalorimetru k měření:
– Do kalorimetru napipetujeme 25 cm3 0,1 mol.dm–3 CuSO4 a odměrným válcem přidáme
přibližně 150 cm3 destilované vody. Přesné odměření vody není nutné, protože uvolněné
teplo závisí pouze na celkovém množství Cu2+ iontů v kalorimetru a ne na jejich koncentraci v roztoku. Viz obr. 4.4.2.
– Do zátky kalorimetru umístíme elektrické topení, míchadlo a dávkovač na práškový Zn, na
jehož mističku nasypeme přibližně 2 g práškového zinku (přesná navážka je zbytečná, neboť pro kvantitativní průběh reakce stačí zaručit pouze nadbytek zinku vůči měďnatým
iontům. Dávkovač zajistíme v horní poloze (obr. 4.4.2) prostrčením tyčinky otvorem
v dávkovači a jejím opřením o zátku.
– Nakonec opatrně vložíme Beckmannův teploměr a kalorimetr opatrně uzavřeme, aniž by
se zinek vysypal do roztoku. Topidlo i banička teploměru musí být ponořeny. Pokud tomu
tak není, přidáme do kalorimetru vodu.
– Sestavíme elektrický obvod podle obr. 4.4.2. Krátkým sepnutím klíče (nejvýše několik
sekund) ověříme správnost zapojení (proud desetiny ampéru, napětí jednotky voltů).
– Pak (při rozpojeném klíči) po dobu nejméně 5 minut pomalu a pravidelně mícháme míchadlem tak, abychom roztok nezahřívali a každých 30 vteřin zapisujeme teplotu až do jejího ustálení (sepnutím klíče jsme zahřáli topidlo, je tedy nutno čekat, až se teplota všech
částí kalorimetru vyrovná).
– Přesvědčíme se, že sloupec rtuti je ve spodní třetině stupnice Beckmannova teploměru.
Není-li tomu tak, informujeme vedoucího cvičení, neboť je zapotřebí nastavit teploměr na
pracovní teplotu (viz kap. 3.6).
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Obr. 4.4.2.: Aparatura pro stanovení reakčního tepla.
V ........ voltmetr
H ....... topení
A ........ ampérmetr
T ........ Beckmannův teploměr
S ........ klíč
D ....... dávkovač
N ........ zdroj napětí
K ........ kalorimetr
M ....... míchadlo
Z ........ zátka

III) Měření reakčního tepla
– Za občasného míchání necháme asi 10 minut vyrovnat teploty všech součástí sestaveného
a naplněného kalorimetru, aniž bychom prováděli měření. Závislost teploty uvnitř kalorimetru na čase během další práce znázorňuje obr. 4.4.3. Během celého následujícího
měření pomalu a pravidelně mícháme míchadlem tak, abychom roztok nezahřívali.
– (A) Pak nejdříve zjišťujeme samovolnou změnu teploty uvnitř kalorimetru způsobenou
případnou výměnou tepla s okolím tak, že po dobu 5 minut měříme v půlminutových intervalech teplotu.
– (B) Potom vytáhneme tyčinku držící mističku dávkovače v horní poloze a vpravíme zinek
do roztoku posunutím mističky směrem dolů.
– Začne probíhat reakce Zn + Cu2+ ⇐⇒ Zn2+ + Cu ,v důsledku čehož začne vzrůstat teplota
soustavy, kterou i nadále zapisujeme v půlminutových intervalech. Abychom zaručili
obnovování stykové plochy Zn s Cu2+, mícháme během tohoto měření nejen míchadlem,
ale i mističkou. Ukončení reakce se projeví ustálením teploty.
– (C) Po ukončení reakce zapisujeme teplotu ještě 5 minut (stále v půlminutových intervalech).
– Teprve po dokončení úkolu C (získali jsme teplotní závislost pro stanovení tepla Q uvolněného při reakci daného množství Cu2+ iontů se zinkem) můžeme přestat míchat a zapisovat
teplotu.

72

IV) Stanovení tepelné kapacity kalorimetru (obr. 4.4.3)
− Po ustálení teploty sepneme elektrický obvod a necháme jej zapnutý tak dlouho, až teplota
vzroste přibližně o jeden stupeň. Po celou tuto dobu obsah kalorimetru promícháváme
a po 30 vteřinách zapisujeme teplotu. Zapíšeme velikost proudu a napětí v obvodu a dobu
(s přesností na vteřiny), po kterou obvodem procházel proud (obr. 4.4.3, část II).
− Teplotu ve třicetivteřinových intervalech zapisujeme i po vypnutí proudu tak dlouho, dokud se teplota neustálí (obr. 4.4.3, část III).
1) Náplň kalorimetru ponecháme z úkolu III.
2) Topidlo vypneme tehdy, až teplota vzroste o 0,5 až 1 stupeň.
V) Ukončení práce
– Po ukončení práce vyprázdníme kalorimetr, všechny jeho součásti vyčistíme od zbytků
zinku a nakonec vše opláchneme destilovanou vodou.
Obr. 4.4.3: Schematické znázornění závislosti teploty T na čase t při kalorimetrickém měření.
A ........ samovolné změny teploty uvnitř kalorimetru způsobené případnou tepelnou
výměnou s okolím
B ........ vzrůst teploty soustavy v důsledku probíhající chemické reakce
C ........ ustalování teploty po ukončení reakce
I ......... ustalování teploty po kontrole správnosti zapojení elektrického obvodu
II ........ zahřívání soustavy během sepnutí elektrického obvodu
III ...... ustalování teploty po rozpojení elektrického obvodu
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Obr. 4.4.4: Schematické znázornění odečítání
teplotní zmčny při kalorimetrickém měření.
t.......... čas
T ........ teplota uvnitř kalorimetru

1)

2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

Protokol24:
Experimentálně zjištěná hodnota elektromotorického napětí Daniellova článku ∆E. Teplota
roztoků při měření elektromotorického napětí. Hodnoty středních aktivitních koeficientů
CuSO4 a ZnSO4 v roztocích o koncentraci 0,1 mol.dm–3 (z tabulek). Aktivita iontů Cu2+
a Zn2+. Standardní elektromotorické napětí Daniellova článku, reakční Gibbsova energie
∆Go podle (2), rovnovážná konstanta reakce Ka, hodnota pKa.
Hodnoty standardních elektrodových potenciálů Eo(Cu2+/Cu), Eo(Zn2+/Zn) (z tabulek).
Výpočet teoretické hodnoty standardního elektromotorického napětí Daniellova článku,
teoretická hodnota reakční Gibbsovy energie ∆Go, teoretická hodnota Ka, pKa.
Graf závislosti teploty na čase (experimentální), odečtení ∆T (pro reakci) a ∆TK (pro
stanovení tepelné kapacity kalorimetru), kap. 3.7.
Hodnoty U, I, t, teplo Qx (viz obr. 4.4.4), tepelná kapacita kalorimetru, teplo uvolněné
chemickou reakcí, koncentrace a objem roztoku CuSO4 pipetovaného do kalorimetru, látkové množství Cu2+ iontů přítomných v kalorimetru před reakcí se zinkem, molární reakční enthalpie podle (7).
Reakční
ní entropie podle (1).
Hodnota n,
n výpočet teoretické hodnoty reakční entropie ∆ST podle (9).
Teoretická hodnota reakční enthalpie podle (1).
Tabulka shrnující získané výsledky, obsahující hodnoty naměřené, teoretické a relativní
chybu měření: standardní elektromotorické napětí článku, Gibbsova energie, pKa, reakční
enthalpie, reakční entropie. Pokusíme se vysvětlit příčiny experimentálních chyb.

24

Veškeré údaje zjištěné experimentálně budeme důsledně označovat indexem E, teoreticky vypočtené hodnoty
budeme označovat indexem T. K teoretickým výpočtům používáme pouze údaje tabelované (ne námi měřené)
a předpokládáme, že v laboratoři byla teplota 25oC.
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4.5 Ověření platnosti Boyleova-Mariotteova zákona pro vzduch
Teorie: Chování ideálního plynu je popsáno tzv. stavovou rovnicí ideálního plynu:

pV = nRT, kde
p ........ tlak plynu, [p] = Pa,
V ....... objem plynu, [V] = m3,
n ........ látkové množství plynu, [n] = mol,
T ........ termodynamická teplota, [T] = K,
R ........ plynová konstanta, R = 8,314 J.K–1.mol–1.
Nemění-li se teplota plynu (izotermický děj) a pracujeme-li s konstantním látkovým
množstvím plynu, vystupují na pravé straně stavové rovnice pouze konstanty. Pak:
pV = K , kde K je konstanta.

(1)

Pro dané množství plynu je tedy za konstantní teploty součin tlaku a objemu konstantní. Podle autorů se tento zákon nazývá zákon Boyleův-Mariotteův.
Úkol: Ověřit platnost Boyleova-Mariotteova zákona pro vzduch při teplotě 25oC.
Potřeby: Skleněná injekční stříkačka o objemu 50 cm3, gumová hadička, zátka, váhy
s rozsahem do 5 kg, měřítko, tlakoměr.
Princip měření: Tlačíme-li na píst uzavřené injekční stříkačky, zmenšuje se objem
vzduchu uvnitř stříkačky a současně roste jeho tlak. Provádíme-li měření při konstantní teplotě
vnějšího prostředí dostatečně pomalu, lze tento děj přibližně pokládat za izotermický.
Objem vzduchu uvnitř injekční stříkačky zjistíme odečtením polohy pístu na stupnici
injekční stříkačky.
Tlak vzduchu v injekční stříkačce můžeme jednoduše zjistit následujícím způsobem:
Je-li píst v rovnováze (tj. nemusíme-li k jeho udržení v dané poloze vynakládat žádnou sílu),
je tlak vzduchu uvnitř stříkačky roven vnějšímu atmosférickému tlaku pat. Tlak budeme zvyšovat tím způsobem, že uzavřenou injekční stříkačku opřeme úzkým koncem o misku váhy
a tlačíme silou F na píst. Působení síly F se projeví dvěma efekty:
1) Injekční stříkačka jako celek na váhu působí silou F + G (G je tíha injekční stříkačky).
Ukazuje-li tedy váha hmotnost m, platí podle 2. Newtonova zákona:

F + G = mg
⇒
Protože
je po dosazení (2) do (1)

F = mg – G
G = mog,
F = (m – mo)g, kde

(2)
(3)
(4)

g ........ tíhové zrychlení, g = 9,81 m s–2.

mo ............ hmotnost injekční stříkačky,

2) Síla F způsobí zvýšení tlaku vzduchu uvnitř injekční stříkačky oproti atmosférickému
F
tlaku pat o hodnotu (S je plocha pístu, zjistíme ji změřením průměru pístu).
S
F
(5)
Celkový tlak vzduchu uvnitř injekční stříkačky je pak roven p = pat + .
S
Při měření tedy při konstantní teplotě stlačujeme vzduch v uzavřené injekční stříkačce
tlakem o váhu, přičemž objem vzduchu zjistíme odečtením na stupnici injekční stříkačky
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a tlak vzduchu zjistíme ze známého atmosférického tlaku a z údaje váhy. Pro několik měření
vypočteme hodnotu součinu pV a ověříme, že tato hodnota je v souladu s (1) konstantní.
Postup:
– Zapíšeme si atmosférický tlak, při němž bylo provedeno měření.
– Zkontrolujeme stav injekční stříkačky. Je-li mechanicky poškozená, neprovádíme měření
bez konzultace s vedoucím cvičení (při zvýšeném tlaku hrozí prasknutí stříkačky). Ze stejného důvodu pečlivě chráníme injekční stříkačku před veškerými údery.
– Změříme průměr pístu injekční stříkačky.
– Polohu pístu nastavíme na objem 50 cm3. Na úzký konec injekční stříkačky nasadíme těsnou gumovou hadičku a těsně ji ucpeme zátkou. Hadička by měla být tak krátká, aby mezi
zátkou a koncem injekční stříkačky nezůstal volný prostor.
– Injekční stříkačku opřeme zátkou o střed misky vah a na píst položíme ruku (tak, aby se
píst neposouval). Odečteme hmotnost mo (obr. 4.5.1).
– Nyní opatrně tlakem na píst nastavujeme postupně
objem 48 cm3, 46 cm3, ..., 32 cm3 a 30 cm3 a opisujeme
odpovídající údaje na stupnici váhy (hodnota m).
Pozor, držíme pouze píst, ne však injekční stříkačku
(zkreslili bychom výsledky měření)!
– Vyjmeme zátku z injekční stříkačky.
– Celé měření provedeme čtyřikrát.
Obr. 4.5.1: Provedení experimentu.
V ........ váha
I ......... injekční stříkačka
Z ........ zátka
G ....... gumová hadička
F ........ působení ruky na píst
Protokol:
1) Atmosférický tlak pat, při němž bylo provedeno
měření.
2) Průměr d pístu injekční stříkačky, průřez S pístu injekční stříkačky.
3) Tabulka I obsahující následující experimentální údaje: objem V vzduchu uvnitř injekční
stříkačky, hmotnost m, resp. mo (uvedeme vedle sebe 4 sloupce odpovídající čtyřem měřeF
ním), průměr hmotností ze čtyř měření (hodnota mstr), síla F, přídatný tlak na píst ,
S
celkový tlak p vzduchu v pístu, součin pV.
4) Průměrná hodnota součinu pV = K.
5) Tabulka II obsahující následující údaje: objem V vzduchu uvnitř injekční stříkačky
(30 cm3, 32 cm3, ..., 48 cm3, 50 cm3), tlak p (experimentální hodnota, viz bod (3)), tlak pteor
(teoretická hodnota vypočtená pomocí hodnoty K zjištěné v bodě (4)).
6) Graf závislosti součinu pV (experimentální hodnoty) na objemu V. Do téhož grafu zakreslíme přímku pV = K (hodnota zjištěná v bodě (4)).
7) Graf závislosti tlaku na objemu (údaje z tabulky I). Experimentální i teoretické hodnoty
zakreslíme do společného grafu. Rozlišení volíme stejné jako v bodě (6).
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4.6 Stanovení součinu rozpustnosti jodidu olovnatého
Teorie: Zvyšujeme-li postupně koncentraci určité látky v roztoku, vznikne po rozpuštění určitého množství této látky nasycený roztok. Nastane stav, kdy se další látka přidávaná
do roztoku již nerozpouští, ale zůstává v tuhé fázi. Takový roztok nazýváme nasycený roztok.

Většina iontových látek je ve vodě dobře rozpustná (koncentrace jejich nasyceného
vodného roztoku je řádově desetiny až jednotky mol dm–3). Existuje však několik výjimek25,
tj. iontových sloučenin, které se ve vodě rozpouštějí velmi málo a koncentrace jejich nasyceného roztoku je řádově v tisícinách mol dm–3 a menší. Rozpustnost takových látek bývá zvykem udávat pomocí tzv. součinu rozpustnosti. V dalším textu si vysvětlíme jeho význam.
Iontové látky při rozpouštění ve vodě prakticky zcela na ionty. Je-li rozpouštěná látka
velmi málo rozpustná iontová látky s obecným vzorcem KxAy (K ... kation, A ... anion, x, y ...
stechiometrické koeficienty), ustavuje se v nasyceném roztoku rovnováha mezi ionty
uvolněnými disociací a mezi zbylou nerozpuštěnou látkou (tuhá fáze):
KxAy(s) ⇐⇒ x Kz+ + y Az– , kde
z+ ..................nábojové číslo kationtu,

z– ................... nábojové číslo aniontu.

a (K ) a (A )
Rovnovážnou konstantu Ka tohoto děje vyjádříme vztahem: K a =
, kde
a (K x A y )
x

y

(1)

a(K) ............... aktivita kationtů v roztoku
a(A) ............... aktivita aniontů v roztoku
a(KxAy) ......... aktivita nerozpuštěné formy dané iontové sloučeniny.
Jedná se o heterogenní rovnováhu, kde KxAy je čistá látka v tuhé fázi, proto je a(KxAy) = 1.
(2)
Vztah (1) pak přejde na tvar
Ka = a(K)xa(A)y = Ks(KxAy).
Ks(KxAy) je konstanta, kterou nazýváme součin rozpustnosti látky KxAy (vyjádřený
pomocí aktivit). Je zaveden pouze pro velmi málo rozpustné iontové látky. Protože aktivita je
rovna součinu koncentrace c a aktivitního koeficientu γ dané látky, lze psát:
KS(KxAy) = (cKγK)x(cAγA)y = (cKxcAy).(γKxγAy).

(3)

(cKxcAy)

Označme
= KS` ... součin rozpustnosti vyjádřený pomocí koncentrací. Jeho
hodnotu snadno určíme výpočtem ze známých koncentrací iontů K z+ a A z–, které stanovíme
např. titračně: Známý objem roztoku obsahujícího např. ionty Kz+ o známé koncentraci titrujeme roztokem obsahujícím druhé ionty (tedy Az–) o známé koncentraci. Ekvivalence je dosaženo v okamžiku, kdy jsou koncentrace obojích iontů v titrační baňce již tak vysoké, že při
přídavku dalšího titračního činidla vznikne nerozpustná sraženina KxAy(s)26.

25

Mnohé z těchto výjimek jsou využívány v kvalitativní analytické chemii pro důkaz některého z iontů v nich
obsaženého (přidáním činidla obsahujícího druhý z iontů dané látky vzniká sraženina) a některé z nich jsou využívány i v kvantitativní analytické chemii (srážecí titrace, některé turbidimetrické a nefelometrické metody).
26
V našem konkrétním případě jde o reakci Pb2+ + 2 I– → PbI2, uskutečněnou pomocí roztoků Pb(NO3)2 a KI, tedy jako zdánlivou reakci Pb(NO3)2 + KI → PbI2 + 2 KNO3. Vznikající PbI2 se v titrační baňce nejprve rozpouští,
ale až jeho koncentrace stoupne nad koncentraci danou součinem rozpustnosti PbI2, již se nerozpustí a v titrační

77

Vyjádřeme tedy z (3) hodnotu KS pomocí KS` (tzv. zdánlivý součin rozpustnosti):
KS(KxAy) = KS`(γKxγAy).

(4)

Odtud logaritmováním:

log KS(KxAy) = log KS` + log (γKxγAy)

(5)

Neboli

– log KS` = – log KS(KxAy) + log (γKxγAy).

(6)

Protože součin rozpustnosti obvykle nabývá velmi malých hodnot, pracuje se často s tzv. pKS
definovaným vztahem
pKS(KxAy) = – log KS(KxAy).
(7)
Pak podle (6) platí:

pKS` = pKS + log (γKxγAy).

(8)

Aktivitní koeficienty jsou kladná čísla menší než 1, ve velmi zředěných roztocích se jejich
hodnota blíží jedné. Je tedy log (γKxγAy) ≤ 0. Z (8) pak plyne, že hodnota pKS` ≤ pKS, přičemž
rovnost obou hodnot platí pro extrapolaci k nekončenému zředění.
Úkol: Stanovit součin rozpustnosti KS`(PbI2) v šesti různě koncentrovaných roztocích
Pb(NO3)2. Extrapolací křivky vyjadřující závislost pKS`(PbI2) na koncentraci roztoku
Pb(NO3)2 určit hodnotu pKS(PbI2), tj. hodnotu pKS`(PbI2) při nekonečném zředění.
Potřeby: Zásobní roztoky Pb(NO3)2 o koncentracích: 0,2 mol.dm–3; 0,15 mol.dm–3;
0,1 mol.dm–3; 0,05 mol.dm–3; 0,015 mol.dm–3 a 0,005 mol.dm–3, roztok KI o koncentraci
0,03 mol.dm–3 KI, černý papír, elektromagnetická míchačka, míchadlo.
Postup:
– Postupně titrujeme vždy 40 cm3 roztoků Pb(NO3)2 roztokem 0,03 mol.dm–3 KI. Začínáme
nejzředěnějším roztokem. Roztok KI přidáváme do titrační baňky za stálého míchání,
pomalu a po kapkách tak dlouho, až se první množství vyloučeného PbI2 již nerozpustí
(sle-dujeme proti černému papíru položenému pod titrační baňkou). Očekávané spotřeby
roz-toku KI jsou 2 – 6 cm3.
– Titraci každého roztoku provedeme dvakrát.
Protokol:
1) Tabulka obsahující údaje:
– látková koncentrace roztoku Pb(NO3)2 v roztoku před titrací
– spotřeby 0,03 mol.dm–3 KI při 1. a při 2. titraci a jejich aritmetický průměr (další
výpočty provádíme s těmito průměrnými hodnotami).
– objem roztoku v titrační baňce po titraci
– látková koncentrace iontů I–, resp. Pb2+ v roztoku po titraci
– KS`(PbI2), pKS`(PbI2).
2) Graf závislosti pKS`(PbI2) na koncentraci Pb2+.
3) Extrapolací (viz str. 36) získané křivky k nulové koncentraci Pb2+ graficky zjistíme
hodnotu pKS(PbI2), tj. při nekonečném zředění.

baňce se objeví velmi jemný žlutavý zákal (pozor, vzniklá sraženina při tomto způsobu provedení reakce nebude
mít vzhled zlatavých šupin, pro které se jodidu olovnatému říká „zlatý déšť“ (v protokole vysvětlete příčinu!).
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4.7 Potenciometrie
4.7a Stanovení disociační konstanty slabé kyseliny
4.7a1 Stanovení disociační konstanty kyseliny trihydrogenborité do 1. stupně
Teorie:
Princip metody:

Kyselina trihydrogenboritá v roztoku disociuje do 1. stupně následovně:
H3BO3 + H2O ⇐⇒ H3O+ + H2BO3– .
Ve vodném roztoku nastává však i další disociační rovnováha:
2H2O ⇐⇒ H3O+ + OH– .
Zanedbáme-li disociaci kyseliny borité do 2. a 3. stupně, jsou ve vodném roztoku
H3BO3 přítomny ionty H3O+, OH– a H2BO3–.
K výpočtu disociační konstanty KA kyseliny borité do 1.stupně definované vztahem
[H 3 O + ][H 2 BO 3− ]
KA =
[H 3 BO 3 ]

(1)

potřebujeme znát koncentrace [H3O+], [H2BO3–] a [H3BO3]. Koncentraci [H3O+] zjistíme
(2)
z naměřené hodnoty pH podle vztahu
pH = –log[H3O+] .
Protože roztok je elektricky neutrální, je součet koncentrací kladných jednomocných
iontů roven součtu koncentrací záporných jednomocných iontů, platí zákon elektroneutrality:
[H3O+] = [OH–] + [H2BO3–] .

(3)

Koncentraci OH– určíme z iontového součinu vody: [H3O+].[OH–] = 10–14

(4)

Kyselina trihydrogenboritá je v roztoku ve dvou formách (H3BO3, H2BO3–). Její celková koncentrace c(H3BO3) je tedy rovna součtu koncentrací obou forem (hmotnostní bilance):
c(H3BO3) = [H3BO3] + [H2BO3–]

(5)

Hodnotu c(H3BO3) zjistíme přímým výpočtem z navážky kyseliny trihydrogenborité
a objemu roztoku. [H3BO3] a [H2BO3–] jsou skutečné koncentrace jednotlivých forem kyseliny
trihydrogenborité v roztoku.
Shrneme-li dosavadní poznatky, zjistíme, že máme čtyři neznámé [H3O+], [OH–],
[H2BO3–] a [H3BO3] a čtyři rovnice (2), (3), (4) a (5). Postupným dosazováním můžeme tuto
soustavu vyřešit a dosazením do rovnice (1) získat hodnotu KA.
Zpřesnění měření:

Jediné měření nemůže zajistit spolehlivost výsledku. Přesnější je provést více měření,
aby bylo možno hodnoty KA zprůměrovat. Jednou z možností je záměrně měnit hodnoty pH
přídavky silné zásady, např. NaOH. Záměrné změny pH pomocí přídavků silné kyseliny jsou
v tomto případě nevhodné, protože v kyselém prostředí je omezena disociace H3BO3.
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Budeme-li do roztoku H3BO3 přidávat silnou zásadu, např. NaOH, bude se měnit pH
roztoku, hodnoty [H3O+] a [H3BO3] budou klesat a hodnoty [OH–] a [H2BO3–] porostou. Hodnota disociační konstanty však zůstává zachována. Z toho plyne, že budeme-li do roztoku kyseliny trihydrogenborité o známém objemu a koncentraci přidávat známá množství roztoku
NaOH o známé koncentraci a tím měnit pH, bude možné z každé naměřené hodnoty pH vypočítat hodnotu KA, přičemž hodnoty KA ze všech těchto měření by měly být přibližně stejné.
Postup výpočtu v případě přídavků roztoku NaOH bude analogický předešlému postupu.
Nesmíme však opomenout, že v roztoku budou kromě dříve uvedených iontů také ionty
vzniklé disociací NaOH, což se promítne do matematické formulace podmínky elektroneutrality (3). V roztoku totiž bude navíc ion Na+, jehož koncentraci snadno vypočteme ze známé
koncentrace roztoku NaOH, z objemu roztoku NaOH přidaného k roztoku H3BO3 a z výsledného objemu roztoku vzniklého smísením roztoků NaOH a H3BO3.
Úkol: Stanovit disociační konstantu H3BO3 do 1. stupně a zjistit hodnotu pKA1.
Potřeby: Kombinovaná skleněná elektroda, pH–metr, kopistka na navažování, pipeta
3
50 cm , 3 kádinky 50 cm3 (z nich dvě úzké), standardy pH = 7 a pH = 9, mikropipeta na
20–200 µl a špičky, kádinka na použité špičky, míchačka s míchadélkem, H3BO3, NaOH
o koncentraci přibližně 0,5 mol.dm–3, standardní roztok 0,05 mol dm–3 šťavelové kyseliny.
Postup:
Standardizace roztoku NaOH
– Rozmrazíme standardní roztok šťavelové kyseliny.
– 1 cm3 standardního roztoku šťavelové kyseliny napipetujeme do kádinky a doplníme
destilovanou vodou cca na 50 cm3. Není nutno měřit přesně.
– Zkalibrujeme pH-metr.
– Do kádinky s roztokem šťavelové kyseliny vložíme míchadlo a kádinku umístíme na
elektromagnetickou míchačku. Do roztoku ponoříme kombinovanou skleněnou elektrodu
tak, aby spodní část skleněné baničky byla od míchadla vzdálená alespoň 2 cm (při
nedodržení této vzdálenosti hrozí rozbití baničky elektrody) a aby byla ponořena frita
spojující referentní elektrodu (vnitřní část kombinované elektrody) s roztokem. Míchačku
zapneme.
– Titrujeme roztok šťavelové kyseliny roztokem NaOH o přibližné koncentraci 0,5 mol.dm–3
po 20 µl až do 200 cm3, (tj. dostatečně daleko za bod ekvivalence) a po každém přídavku
změříme hodnotu pH.
Stanovení disociační konstanty kyseliny trihydrogenborité do 1. stupně
– Do úzké kádinky o objemu 50 cm3 navážíme (s přesností na 0,1 mg) takové množství
H3BO3, aby jeho rozpuštěním v 50 cm3 vody vznikl roztok o koncentraci 0,01 mol.dm–3.
– Do kádinky s H3BO3 napipetujeme 50 cm3 vody.
– Zkalibrujeme pH-metr.
– Do kádinky s roztokem H3BO3 vložíme míchadlo a kádinku umístíme na elektromagnetickou míchačku. Do roztoku ponoříme kombinovanou skleněnou elektrodu tak, aby spodní
část skleněné baničky byla od míchadla vzdálená alespoň 2 cm (při nedodržení této vzdálenosti hrozí rozbití baničky elektrody) a aby byla ponořena frita spojující referentní elektrodu (vnitřní část kombinované elektrody) s roztokem. Míchačku zapneme.
– Titrujeme roztok H3BO3 roztokem NaOH o koncentraci 0,5 mol.dm–3 po 100 µl až do
1 cm3, (tj. přibližně do bodu ekvivalence) a po každém přídavku změříme hodnotu pH.
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Protokol:
1) Z koncentrace šťavelové kyseliny (šťavelová kyselina je stálá látka a je možné ji snadno
a přesně navážit. Proto se koncentrace jejích roztoků dá zjistit zcela přesně z navážky
a objemu vody, v níž byla rozpuštěna. Z toho důvodu je šťavelová kyselina pokládána za
tzv. standard, neboli za tzv. základní látku), jejího pipetovaného objemu a z ekvivalenčního objemu (stanovení bodu ekvivalence z potenciometrických dat viz kap. 5.3
Potenciometrické stanovení askorbové kyseliny v ovoci a zelenině) vypočteme přesnou
koncentraci roztoku NaOH.
2) Zjištěnou přesnou koncentraci NaOH napíšeme na bílou samolepku spolu s datem měření
a svým jménem a samolepku nalepíme na zásobní láhev s NaOH. Údaje jiných studentů
z láhve neodstraňujeme.
3) Vztahy (1) – (5) upravíme pro případ přítomnosti H2O, H3BO3 i NaOH v roztoku.
4) Výpočet dokládající, že rozpuštěním H3BO3 v kádince přidáním 50 cm3 vody vznikne roztok o téměř stejné koncentraci jako při rozpuštění stejného množství H3BO3 v odměrné
baňce o objemu 50 cm3 doplněním vodou po rysku.
5) Rovnice pro výpočet [H3O+], [OH–], [Na+], [H2BO3–], c(H3BO3), [H3BO3], KA, pKA.
6) Koncentrace použitého roztoku NaOH, navážka H3BO3.
7) Tabulka obsahující: objem přidaného NaOH, celkový objem V(celk) roztoku v kádince,
naměřené hodnoty pH, látkovou koncentraci iontů H3O+, OH–, Na+, H2BO3–, celkovou
látkovou koncentraci c(H3BO3) kyseliny trihydrogenborité, látkovou koncentraci [H3BO3]
nedisociované formy kyseliny trihydrogenborité, KA, pKA
8) Průměrná hodnota pKA.
4.7a2 Stanovení disociační konstanty octové kyseliny
Teorie: Disociační konstantu slabé kyseliny (např. CH3COOH) můžeme stanovit také
titrací soli této kyseliny (např. CH3COONa) silnou kyselinou (např. HCl). Sůl je silný elektrolyt, je tedy téměř úplně disociována a koncentrace jejího kationtu je rovna celkové koncentraci
soli. Titrovaná sůl však (jako každá sůl slabé kyseliny se silnou zásadou) podléhá hydrolýze.
V roztoku je proto sůl přítomna ve dvou formách, a to v disociovaném stavu (CH3COO–) a ve
stavu hydrolyzovaném (CH3COOH). Pro výpočet platí analogie vztahů č. 1 – 5, jejichž vzájemnou kombinací dojdeme k výpočtu disociační konstanty.
Úkol: Potenciometricky stanovit disociační konstantu CH3COOH a určit pKA1.
Potřeby a postup: stejné jako v předchozím úkolu, ale místo H3BO3 použijeme
CH3COONa, místo roztoku NaOH použijeme roztok HCl o stejné koncentraci a místo
standardního pufru pH 9 použijeme standard pH 4. Roztok HCl je nutno titračně
standardizovat pomocí standardizovaného roztoku NaOH obdobně jako v předchozím úkolu.
Roztok NaOH standardizujeme stejně jako v předchozím úkolu.
Protokol:
1) Vztahy (1) – (5) upravené pro případ přítomnosti H2O, CH3COONa a HCl v roztoku.
2) Další požadavky jsou analogické předchozímu úkolu.
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4.7b Chloridová iontově selektivní elektroda
Teorie: Iontově selektivní elektrody (dále ISE) jsou elektrochemické membránové
senzory určené pro přímé potenciometrické stanovení určitého aniontu nebo kationtu v roztoku za přítomnosti jiných iontů. Jsou to tedy elektrody, jejichž potenciál závisí prakticky pouze
na aktivitě daného druhu iontů.

Historicky nejstarší elektrodou tohoto typu je skleněná elektroda (jejíž membránou je
tenkostěnná skleněná banička), určená pro měření pH.
Podstata měření pomocí ISE je následující: Na rozhraní mezi dvěma roztoky elektro
lytů 1 a 2, oddělenými elektrochemickou membránou nestejně propustnou pro přítomné ionty
(S, R), se ustaví rovnováha a vznikne potenciálový rozdíl E = E2 – E1 nazvaný membránový
potenciál EM. Jeho hodnota leží mezi dvěma mezními případy: potenciálem kapalinovým (je-li
membrána propustná pro všechny složky obou roztoků) a potenciálem Donnanovým (je-li
membrána zcela nepropustná alespoň pro jeden druh iontů). Membránový potenciál lze změřit
pomocí dvou stejných referentních elektrod, ponořených do roztoků 1 a 2, a jeho měření je
podstatou stanovení pomocí ISE. Při realizaci ISE je jeden povrch membrány ve styku s vnitřním roztokem neměnného složení, takže potenciál ISE závisí jen na obsahu složek v měřeném
vnějším roztoku.
Membránový potenciál ISE je logaritmickou funkcí aktivity sledovaných iontů. Pokud
jsou v měřeném vzorku přítomny pouze sledované ionty, je vyjádřen Nernstovou rovnicí:
EM = Eo +

RT
RT
ln a s , resp. E M = E o + 2,303
log a s , kde
zs F
zs F

(1), resp. (1a)

EM ..... membránový potenciál
Eo ....... konstanta
R ........ plynová konstanta
T ........ termodynamická teplota
F ........ Faradayova konstanta
as ........ aktivita sledovaných iontů ve vzorku.
zs........ nábojové číslo sledovaných iontů včetně znaménka
Pokud v roztoku jsou i rušící ionty (tj. jiné ionty než sledované, avšak také ovlivňující
odezvu iontově selektivní elektrody), platí Nikolského rovnice:
zs
RT 
EM = E +
ln a s + K r a rz r
z s F 
o


 , kde



(2)

ar ….... aktivita rušících iontů
zr ….... nábojové číslo rušících iontů včetně znaménka
Kr ....... koeficient selektivity iontově selektivní elektrody pro danou dvojici sledovaných a rušících iontů.
Menší hodnota koeficientu selektivity znamená vyšší selektivitu elektrody. Kationtové
elektrody jsou obecně selektivnější (Kr ≈ 10–5 až 10–2) než aniontové (Kr ≈ až 104).
Hlavní součástí ISE je membrána, která odděluje vnitřní roztok elektrody od vnějšího
zkoumaného roztoku. Podle konstrukce dělíme ISE na elektrody s tuhou membránou a elektrody s kapalnou membránou. Přehled vybraných ISE je uveden v tabulce 4.7b.1:
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Tabulka 4.7b.1: Přehled vybraných iontově selektivních elektrod.
A: Tuhé membrány

Sledovaný ion Materiál membrány
+

2–

Ag , S

Pracovní rozsah
0

Ag2S

–7

10 – 10

Příklady rušících iontů

Hg2+, Cu2+, Pb2+

Br–

AgBr

100 – 5.10–6

Cl–, I–, CN–, OH–, NH3

Cd2+

CdS

100 – 10–7

Ag+, Hg2+, Cu2+

Cl–

AgCl

100 – 10–5

Br–, I–, CN–, OH–

CN–

AgI

10–2 – 10–6

Br–, I–, SCN–, OH–, S2–, NH3

Cu2+

CuS

100 – 10–8

Hg2+, Ag+, S2–

F–

LaF3

100 – 10–6

OH–

H+

barnato-lithné sklo

100 – 10–14

Na+

I–

AgI

100 – 10–9

Br–, S2O32–, OH–, S2–

Na+

hlinito-lithné sklo

100 – 10–5

Li+, K+, H+, Ag+

Pb2+

PbS

100 – 10–7

Ag+, Hg2+, Cu2+

SCN–

AgSCN

100 – 5.10–6

Br–, I–, CN–, Cl–, S2–

B: Kapalné membrány

Sledovaný ion

Pracovní roz- Příklady rušících iontů
sah (mol.dm–3)

Ca2+

Materiál membrány
Měnič iontů, nosič rozpouštědlo
didecylfosforečnan dioktylfenylfosfát

100–5.10–6

Al3+, Ba2+, Mn2+, Mg2+,
Zn2+, Na+, K+, H+

K+

valinomycin

difenylether

100–10–6

Rb+, Cs+, NH4+, Na+, H+

NO3–

krystalová violeť

nitrobenzen

10–1–10–5

NO2–, Cl–, HCO3–, SO42–

Obr. 4.7b.1: Iontově selektivní elektrody: kombinovaná skleněná (vlevo), s tuhou membránou
(uprostřed) a s kapalnou membránou (vpravo).
EO ..... vnější argentchloridová elektroda
(referentní)
P ........ membrána skleněné elektrody
EI ...... vnitřní argentchlorido vá elektroda
(indikační)
ER ..... vnitřní elektroda
VR ..... vnitřní roztok
RM .....roztok měniče iontů
F ........ frita
M ....... tuhá membrána
N ........ pórovitý nosič
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Chloridová iontově selektivní elektroda pracuje s tuhou membránou tvořenou krystalickým chloridem stříbrným. Mez použitelnosti této elektrody je tedy dána součinem rozpustnosti AgCl:
Ks(AgCl) = a(Ag+).a(Cl–) = 1,56.10–10, kde27

(3)

Ks(AgCl)........ součin rozpustnosti AgCl
a(Ag+) ........... aktivita Ag+ iontů

a(Cl–) .............aktivita Cl– iontů

Znamená to, že je-li chloridová iontově selektivní elektroda ponořena do vodného roztoku, který nesplňuje podmínku (3), dochází k částečnému rozpouštění membrány tak, aby
v bezprostředním okolí membrány podmínka (3) splněna byla. Ponoříme-li tuto elektrodu
např. do roztoku 1.10–4 mol.dm–3 KCl, jsou ihned po ponoření elektrody obě uvažované konco(Cl–) = 1.10–4 mol.dm–3.
centrace následující: co(Ag+) = 0 mol.dm–3 ,
co(Ag+).co(Cl–) = 0.1.10–4 = 0 < Ks(AgCl).

Je tedy

V důsledku toho se membrána částečně rozpustí tak, aby koncentrace Ag+ iontů v bezprostředním okolí membrány vzrostla o hodnotu c1(Ag+). Současně vzroste koncentrace Cl–
iontů o c1(Cl–). Je zřejmé, že
c1(Ag+) = c1(Cl–).
Označme tuto koncentraci c1. Celkové koncentrace uvažovaných iontů budou po ustálení
c(Cl–) = 1.10–4 + c1.
rovnováhy:
c(Ag+) = 0 + c1 = c1
Pro splnění podmínky (3) musí platit:
c(Ag+).c(Cl–) = 1,56.10–10,
(4)
Tedy
c1.(co(Cl–) + c1) = 1,56.10–10.
Odtud pak c1 = 1,54.10–6 mol.dm–3 a odtud
c(Cl–) = 1.10–4 mol.dm–3 + 1,54.10–6 mol.dm–3 = 1,0154.10–4 mol.dm–3.
Membrána elektrody tedy nebude reagovat na analytickou koncentraci 1.10–4 mol.dm–3
KCl, ale na skutečnou koncentraci 1,0154.10–4 mol.dm–3 Cl–. Dojde tedy k chybě přibližně
1,5 %. Analogicky vypočteme, že při měření koncentrace Cl– iontů v 1.10–5 mol.dm–3 KCl
dojde k chybě přibližně 85 %. Pro stanovení koncentrace Cl– iontů v roztocích zředěnějších
než 1.10–5 mol.dm–3 je tedy chloridová iontově selektivní elektroda s membránou tvořenou
AgCl nevhodná.
Potenciometrická měření s chloridovou iontově selektivní elektrodou ruší (15):
– redukční činidla, která redukují AgCl na elementární stříbro (S2–)
– anionty, které tvoří s Ag+ ionty stabilní komplexy (CN–, NH3, S2O32–)
– anionty, které tvoří s Ag+ ionty soli méně rozpustné než AgCl (Br–, I–, OH–).
K vytvoření příslušné nerozpustné soli a tím i nevratné "otravě" povrchu membrány do-chází,
K S (AgCl) a (Cl − )
>
(5)
je-li splněna podmínka:
K S (AgX ) a (X − )
K (AgCl)
= 1,88 ⋅ 10 6
Např. Ks(AgI) = 8,3.10–17. Je tedy S
K S (AgI)
Je-li tedy poměr

a (Cl − )
< 1,88 ⋅ 10 6
−
a (X )

(6)

27

Protože vzhledem k hodnotě součinu rozpustnosti je i nasycený roztok AgCl velmi zředěný, lze v (3) nahradit
aktivity látkovými koncentracemi: c(Ag+) (koncentrace Ag+ iontů), resp. c(Cl–) (koncentrace Cl– iontů).
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(v roztoku 0,1 mol.dm–3 KCl splněno již při koncentraci jodidů 5,3.10–8 mol.dm–3), dochází
k přeměně povrchové vrstvy membrány z AgCl na AgI a elektroda reaguje jen na aktivitu
jodidů. Proto se měření s chloridovou iontově selektivní elektrodou v roztocích jodidů
vyhýbáme.
Úkoly:
1) Zkalibrovat ionmetr pro práci s chloridovou ISE.
2) Sestrojit kalibrační křivku pro měření chloridovou ISE.
3) Ověřit pracovní rozsah chloridové ISE směrem ke zředěnějším roztokům.
4) Stanovit koncentraci Cl– iontů:
– v zadaném vzorku
– ve vodovodní vodě.
Potřeby: Ionmetr, chloridová ISE, referentní elektroda, 2 kádinky 50 cm3, větší
kádinka nebo miska na oplach elektrod, zásobní roztoky KCl o koncentracích (mol.dm–3):
1.10–2, 5.10–3, 1.10–3, 5.10–4, 1.10–4, 5.10–5, 1.10–5, neznámý vzorek.
Postup:
Chloridovou ISE vyjmeme z obalu (vzhledem k citlivosti AgCl vůči světlu uchováváme chloridovou ISE v tmavém obalu) a ionmetr podle návodu připravíme k měření. Ionmetr
zkalibrujeme pomocí roztoků KCl o koncentraci 1.10–2 mol.dm–3 a 1.10–4 mol.dm–3. Pak ionmetrem změříme koncentraci Cl– iontů (resp. hodnotu pCl) v roztocích KCl. Měření provádíme od roztoku nejzředěnějšího po nejkoncentrovanější. Elektrody mezi měřeními neoplachujeme destilovanou vodou, ale vždy malým množstvím roztoku, s nímž právě budeme měřit.
Po skončení této části práce elektrody důkladně opláchneme destilovanou vodou, pečlivě osušíme tamponem a změříme koncentraci Cl– iontů v neznámém vzorku. Podobným způsobem změříme koncentraci Cl– iontů ve vodovodní vodě.
Protokol:
Pozn.: Všechny údaje o koncentraci zaokrouhlíme na 4 platné cifry, výsledné koncentrace Cl– v neznámém vzorku a ve vodovodní vodě zaokrouhlíme na 3 platné cifry.
1) Tabulka obsahující číslo roztoku (n), analytickou (tj. laborantkou připravenou a na lahvi
zapsanou) koncentraci Cl– iontů (co), hodnota pCle experimentálně stanovená ionmetrem,
hodnota ce vypočtená z naměřené hodnoty pCle (pCle = – log ce), zvýšení koncentrace iontů
Cl– v bezprostředním okolí membrány v důsledku jejího rozpouštění (c1) podle (4) a celkovou teoretickou koncentraci iontů Cl– v bezprostředním okolí membrány (ct).
2) Tabulka obsahující n, pClo = –log co, pCle = –log ce, pClt = –log ct.
3) Kalibrační křivka, tj. graf závislosti pCle na pClo. Do téhož obrázku vyneseme pro srovnání
závislost pClt na pClo.
4) Tabulka obsahující n, pClo, δe = (ce – co).100/co (experimentálně stanovená relativní odchylka stanovené a analytické koncentrace Cl–), δt = (ct – co).100/co (teoretická relativní
odchylka stanovené a analytické koncentrace Cl– iontů). Označíme tu část tabulky, která
spadá do lineární části kalibrační křivky.
5) Graf závislosti δe a δt na pClo (do jednoho obrázku), teoretické hodnoty spojíme hladkou
křivkou. Z tohoto grafu odečteme hodnotu pClo(mezni), při níž je teoretická relativní odchylka δt vyšší než nejvyšší hodnota de lineární části kalibrační křivky. Hodnotu pClo(mezni) převedeme na co(mezni).
6) Naměřené hodnoty pCle(nezn) a pCle(vodov) pro neznámý vzorek a pro vodovodní vodu.
Z kalibrační křivky odečteme hodnoty pCl(nezn) a pCl(vodov). Z těchto údajů vypočteme
koncentraci Cl– iontů v neznámém vzorku a koncentraci Cl– iontů ve vodovodní vodě.
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4.8 Konduktometrie
Teorie: Konduktometrem měříme vodivost G roztoku c (mol dm–3) æ (S.m–1)
(jednotka S, čteme simens). Její velikost však závisí na velikos15
0,1147
ti, tvaru a vzdálenosti elektrod. Na těchto parametrech nezávislá
16
0,1173
je tzv. specifická vodivost (konduktivita) æ. Platí:
17
0,1199
æ = C.G
(1)
18
0,1225
19
0,1251
kde konstanta úměrnosti C je tzv. odporová konstanta nádobky.
20
0,1278
Tuto konstantu zjistíme výpočtem po změření vodivosti G1 roz21
0,1305
toku o známé specifické vodivosti æ 1 v této nádobce. Obvyk–3
22
0,1332
lým standardem je 0,01 mol.dm KCl. Hodnoty jeho specifické
23
0,1359
vodivosti při různých teplotách jsou uvedeny v tabulce 4.8.1:
24
0,1386
Tabulka 4.8.1: Závislost specifické vodivosti na teplotě.
25
0,1413
Specifická vodivost silně závisí na koncentraci studované látky
26
0,1441
v roztoku. Ve snaze eliminovat tuto závislost byla zavedena tzv.
27
0,1468
æ
28
0,1496
molární vodivost Λ vztahem: Λ =
(2)
29
0,1524
c
30
0,1552
Pozor na jednotky při dosazování! Udáváme-li specifickou vodivost v jednotkách S.m–1,
dosazujeme koncentraci v jednotkách mol.m–3. Molární vodivost pak vyjde v S.m2.mol–1.
Také molární vodivost však závisí na koncentraci studované látky v roztoku, a to pro
(3)
silné elektrolyty podle vztahu:
Λ = Λ0 – a c (a je konstanta),
kde Λ0 je molární vodivost při nekonečném (mezním) zředění(. Její hodnotu také lze vypočíst
z tabelovaných molárních iontových vodivostí při mezním zředění podle Kohlrauschova zákona o nezávislé migraci iontů:
Λ0 = Λ0+.N+ + Λ0–.N–,
(4)
+
–
kde Λ0 , resp. Λ0 jsou molární iontové vodivosti kationtu, resp. aniontu při mezním zředění
a N+, resp. N– jsou počty stejných kationtů, resp. aniontů vznikajících úplnou disociací jedné
molekuly zkoumané látky.
Úkol 1: Ověřit platnost vztahu (3).
Teorie: Viz úvodní teorie k celému cvičení.
Potřeby: Konduktometr, vodivostní nádobka, vodivostní elektrody, roztoky KCl
1 1 1
1
1
1
1
1
,
,
,
,
,
,
,
.
o koncentraci (mol.dm–3):
20 40 80 100 160 320 640 1280
Postup:
A) Stanovení odporové konstanty nádobky:

– Elektrody i nádobku opláchneme 0,01 mol.dm–3 KCl a tímto roztokem naplníme nádobku
tak, aby elektrody byly celé ponořené.
– Změříme vodivost.
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B) Ověření závislosti molární vodivosti KCl na jeho koncentraci:

– Elektrody i nádobku opláchneme nejzředěnějším roztokem KCl.
– Pak postupně měříme vodivost roztoků počínaje nejzředěnějším a konče nejkoncentrovanějším (tj. 0,05 mol.dm–3 KCl). Nádobku mezi měřeními oplachujeme vždy malým
množstvím roztoku, jehož vodivost bude právě měřena (ne destilovanou vodou!).
– Teprve po úplném skončení měření opláchneme nádobku i elektrody destilovanou vodou.
Protokol:
1) Vodivost 0,01 mol.dm–3 KCl, odporová konstanta nádobky.
2) Tabulka hodnot: c(mol.m–3), G(S), æ(S.m–1), Λ(S.m2mol–1), c (mol1/2m–3/2).
3) Graf závislosti Λ na c . Experimentálními body proložíme pomocí metody nejmenších
čtverců přímku a stanovíme Λ0 (hodnota Λ pro c = 0).
4) Z tabelovaných hodnot Λ0(K+) a Λ0(Cl–) vypočtené Λ0(KCl), relativní chyba stanovení Λ0.
Úkol 2: Konduktometrickou titrací stanovit přesnou koncentraci octové nebo
monochloroctové kyseliny
Teorie: Koncentraci stanovíme neutralizační titrací (kyselinu titrujeme roztokem
NaOH o přesně známé koncentraci – tzv. faktorizovaný roztok).

Závislost vodivosti titrovaného roztoku na objemu přidaného činidla má charakteristický
průběh (obr. 4.8.1) – skládá se ze dvou víceméně přímkových oblastí, přičemž místo zlomu
odpovídá bodu ekvivalence.
Aby nedošlo k nežádoucímu zakřivení titrační křivky, je nutné, aby objem titrovaného vzorku
byl řádově větší než objem přidaného titračního činidla.
G
Obr. 4.8.1: Charakteristický průběh závislosti
elektrické vodivosti G titrovaného roztoku na
objemu V přidaného činidla.

Vekv

V

Potřeby: Konduktometr, vodivostní nádobka, vodivostní elektrody, elektromagnetická
míchačka, míchadlo, kádinka na 400 cm3, mikropipeta 0,2 – 1 cm3, přibližně 0,05 mol.dm–3
CH3COOH, přibližně 0,5 mol dm–3 NaOH o přesně známé koncentraci.
Postup:
– Do kádinky napipetujeme 10 cm3 roztoku octové kyseliny a přidáme přibližně 350 cm3
destilované vody (není nutno měřit).
– Do kádinky vložíme míchadlo, umístíme na míchačku a vložíme konduktometrické
elektrody. Zkontrolujeme, že elektrody jsou ponořeny až po značku a že vzdálenost
elektrod od míchadla je alespoň 2 cm a zapneme míchání.
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– Mikropipetou přidáváme po 0,2 cm3 roztoku NaOH o koncentraci přibližně 0,5 mol dm–3.
Po každém přídavku buď počkáme přibližně 20 sekund a teprve pak zapíšeme vodivost,
nebo (lépe) při měření využíváme funkci Autoread. Zjištěné hodnoty okamžitě vynášíme
do grafu.
– Skončíme přibližně 10 přídavků za zlomem na titrační křivce.
Protokol:

1) Z koncentrace šťavelové kyseliny (šťavelová kyselina je stálá látka a je možné ji snadno a
přesně navážit. Proto se koncentrace jejích roztoků dá zjistit zcela přesně z navážky a
objemu vody, v níž byla rozpuštěna. Z toho důvodu je šťavelová kyselina pokládána za
tzv. standard, neboli za tzv. základní látku), jejího pipetovaného objemu a
z ekvivalenčního objemu (stanovení bodu ekvivalence z potenciometrických dat viz kap.
5.3 Potenciometrické stanovení askorbové kyseliny v ovoci a zelenině) vypočteme přesnou
koncentraci roztoku NaOH.
2) Srovnáme výsledek
3) Tabulka obsahující celkový přidaný objem 0,1 mol.dm–3 NaOH a vodivost roztoku.
4) Graf závislosti vodivosti roztoku na přidaném objemu. Oběma částmi grafu proložíme
přímku a v místě průsečíku odečteme objem 0,1 mol.dm–3 HCl odpovídající ekvivalenci.
5) Vypočteme koncentraci NaOH v neznámém vzorku.
Úkol 3a: Konduktometricky stanovit disociační konstantu octové kyseliny.
Teorie: Disociační konstantu CH3COOH stanovíme podle Ostwaldova zřeďovacího
cΛ2
. Význam symbolů byl vysvětlen v úvodní teorii k celému cvičení.
zákona: K d =
Λ 0 (Λ 0 − Λ )
Koncentraci c je nutno do Ostwaldova zřeďovacího zákona dosadit v jednotkách mol.dm–3!
Potřeby: Konduktometr, vodivostní nádobka, vodivostní elektrody, 6 odměrných
baněk po 100 cm3, pipeta 50 cm3, 0,05 mol.dm–3 CH3COOH.
Postup:
– Hodnotu odporové konstanty nádobky převezmeme z úkolu 1A.
– Měříme stejně jako v úkolu 1B, jen místo roztoků KCl použijeme stejně koncentrované
roztoky octové kyseliny, které připravíme postupným ředěním 0,05 mol.dm–3 CH3COOH
(vždy napůl). Roztok CH3COOH o koncentraci 0,01 mol.dm–3 nepřipravujeme.
Protokol:
1) Z tabelovaných Λ0(CH3COO–) a Λ0(H+) vypočteme Λ0(CH3COOH).
2) Tabulka obsahující naměřené a vypočtené hodnoty c, G, æ, Λ, Kd, pKd,
3) Průměrná hodnota pKd.
Úkol 3b: Stanovit disociační konstantu monochloroctové kyseliny.

Princip měření, potřeby, postup práce i vyhodnocení jsou stejné jako v úkolu 3a, jen místo
roztoků octové kyseliny použijeme stejně koncentrované roztoky monochloroctové kyseliny.
V diskusi protokolu vysvětlíme, proč je monochloroctová kyselina silnější kyselinou než
octová kyselina.
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4.9 Fotometrie
4.9a Fotometrické stanovení KA2 tetrabrom-m-kresolsulfoftaleinu
Teorie: Tetrabrom-m-kresolsulfoftalein (bromkresolová zeleň) se chová jako slabá
dvojsytná kyselina disociující podle rovnic

H2B + H2O → HB– + H3O+,
HB– + H2O → B2– + H3O+.
Disociační konstanta do druhého stupně KA2 je definována vztahem
K A2 =

a (H 3 O + )a (B 2− ) [H 3 O + ]γ (H 3 O + )[B 2− ]γ (B 2− ) [H 3 O + ][B 2− ] γ (H 3 O + ) γ (B 2− )
=
⋅
=
,
a (HB − )
[HB − ]γ (HB − )
[HB − ]
γ (HB − )
(1)

kde a jsou aktivity jednotlivých složek a γ jsou aktivitní koeficienty. Při nízkých hodnotách
1 k
I = ∑ c i z i2
iontové síly definované vztahem
2 i =1
ci ........ koncentrace jednotlivých iontů přítomných v roztoku,
zi ........ nábojová čísla jednotlivých iontů přítomných v roztoku,
k ........ počet typů iontů v roztoku
mají aktivitní koeficienty γ(H3O+) a γ(HB–) přibližně stejné hodnoty, takže vztah (1) můžeme
[B 2− ]
upravit na tvar
⋅ γ (B 2− )
(2)
K A 2 = [H 3 O + ]
−
[HB ]
Pro aktivitní koeficient iontu B2– lze podle Debye-Hückelovy teorie (pro poloměr 0,7 nm)
2,04 I
log γ (B 2− ) = −
odvodit vztah
(3)
1 + 2,3 I
[B 2− ]
je výhodné využít skutečnosti, že každý
[HB − ]
z obou aniontů má jinou barvu (anion HB– je žlutý, zatímco anion B2– je modrý). Poměr
[B 2− ]
lze v takovém případě stanovit fotometricky. Z naměřené hodnoty absorbance
[HB − ]
roztoku, známé tloušťky kyvety a známé celkové koncentrace bromkresolové zeleně v roztoku
můžeme uvedený poměr vypočítat. Postup je vysvětlen na straně 50.
Pro stanovení poměru koncentrací

Hodnoty pH, resp. koncentrace [H3O+] ze vztahu (2) je možno přesně nastavovat pomocí pufru. Označíme-li koncentrace složek pufru [KYS] (koncentrace slabé kyseliny, v našem případě CH3COOH) a [SUL] (koncentrace její soli se silnou zásadou, v našem případě
CH3COONa), vypočteme koncentraci [H3O+] pro daný poměr obou složek v roztoku pomocí
[KYS]
[H 3 O + ] = K A
Hendersonovy rovnice:
(4)
[SUL]
kde KA je disociační konstanta slabé kyseliny (CH3COOH).
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Úkol: Stanovit disociační konstantu bromkresolové zeleně KA2 do druhého stupně.
Potřeby: Fotometr, 2 kyvety, mikropipeta 20–200 µl a 2–20 µl, 3 mol.dm–3 HCl,
roztok A obsahující současně CH3COOH a KCl o výsledných koncentracích 0,25 mol.dm–3
CH3COOH a 0,01 mol.dm–3 KCl, roztok B obsahující současně 1,5.10–5 mol.dm–3 bromkresolovou zeleň a 0,01 mol.dm–3 CH3COONa.
Postup:
– Přístroj zapneme a necháme alespoň 15 minut žhavit.
– Do kyvety napipetujeme 1,6 cm3 roztoku B.
– Proměříme spektrum roztoku B při všech 11 filtrech, kterými fotometr disponuje a stanovíme vlnovou délku λm, při které má roztok maximální absorbanci (AB2–). Jako srovnávací
vzorek použijeme vodu.
– K roztoku v kyvetě postupně přidáme pětkrát po 3,2 µl roztoku A a vždy změříme absorbanci při vlnové délce λm. Pouze u roztoku obsahujícího 6,4 µl roztoku A proměříme celé
spektrum. Po každém přídavku kyvetu uzavřeme a jejím několikanásobným převrácením
obsah řádně promícháme.
– Pak přidáme do směsi 3,2 µl 3 mol.dm–3 HCl a proměříme celé spektrum (forma HB–). Při
vlnové délce λm určíme absorbanci AHB–.
– Zapíšeme si přesnou tloušťku použitých kyvet L (cm).
Protokol:
1) Iontová síla roztoku28, hodnota γ(B2–) vypočtená podle vztahu (3), tloušťka použitých
kyvet. Jaký význam má přítomnost KCl v roztoku A?
2) Tabulka I naměřených a vypočítaných hodnot pro roztoky, u nichž bylo měřeno celé spektrum: vlnová délka λ, absorbance A, molární absorpční koeficient ε.
3) Hodnoty AB2–, AHB–.
4) Tabulka II naměřených a vypočítaných hodnot pro směsi roztoků A a B (bez HCl): Přídavek roztoku A, [H3O+] (vypočteno z Hendersonovy rovnice), naměřená absorbance při
vlnové délce λm, celková koncentrace bromkresolové zeleně, molární absorpční koeficient
[B 2− ]
při vlnové délce λm, poměr koncentrací
vypočtený pomocí výkladu na str. 50,
[HB − ]
disociační konstanta KA2 vypočtená podle vztahu (2), hodnota pKA2 vypočtená podle
vztahu pKA2 = – log KA2 . Průměrná hodnota pKA2.
5) Graf závislosti molárního absorpčního koeficientu na vlnové délce podle údajů v tabulce I.

28

Bromkresolová zeleň v tomto případě k iontové síle prakticky nepřispívá, neboť její koncentrace je přibližně
tisíckrát nižší než koncentrace CH3COONa. Také příspěvek CH3COOH k iontové síle je zanedbatelný (slabý
elektrolyt).
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Obr. 4.9a.1: Příklad tří různých absorpčních spekter29 bromkresolové zeleně. Pokud se dvě
z těchto spekter navzájem protínají, musí jejich průsečíkem procházet také všechna ostatní
absorpční spektra této látky (tzv. izozbestický bod). Uvedená vlastnost je typická pro
absorpční spektra všech látek, které mohou existovat ve dvou formách s odlišnými spektry.
V obrázku je izozbestický bod zakroužkován.

29

Absorpčním spektrem zde rozumíme závislost molárního absorpčního koeficientu na vlnové délce.
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4.9b Fotometrické studium reakční kinetiky
Teorie: Intenzivně fialově zbarvená forma krystalové violeti

(

)

reaguje s hydroxidovými anionty OH– na bezbarvou neutrální formu. Reakční centrum − + C /\
je obklopeno třemi objemnými skupinami a je tedy pro reagující ionty OH– obtížně přístupné.
Proto reakce krystalové violeti s hydroxidovými anionty probíhá ve srovnání s běžnými
iontovými reakcemi pomalu a je tedy možno ji sledovat jednoduchým způsobem.

Reakční rychlost je určena vztahem −

[

]

r
dc
= k OH − c p ,
dt

(1)

kde k je rychlostní konstanta reakce, c je koncentrace kationtové (fialové) formy krystalové
violeti a p, r jsou řády reakce vzhledem k příslušným reagujícím iontům.
V alkalickém prostředí, kde [OH–] >>c0 (index 0 značí výchozí koncentraci, tj. koncen-

[

]

r

trace v čase t = 0), je [OH–] v průběhu reakce téměř konstantní a platí: k`= k OH − .

(2)

Takto definovaná konstanta k` je tedy závislá na [OH–].
Rovnice (1) pak přejde na tvar

−

dc
= k`c p ,
dt

(3)

Protože se v průběhu reakce mění zbarvení reakční směsi, lze reakci sledovat fotometricky.
Úkol: Pro reakci fialové formy krystalové violeti s hydroxidovými anionty určit řády
reakce vzhledem k jednotlivým reaktantům, stanovit rychlostní konstantu reakce.
Potřeby: Roztok krystalové violeti o koncentraci 1.10–4 mol.dm–3, 1 mol.dm–3 NaOH,
5 odměrných baněk na 50 cm3, 2 kádinky 50 cm3, dělená pipeta 5 cm3, nedělená pipeta 5 cm3,
stopky, kyveta 2 cm, fotometr, mikropipeta 20 – 200 µl.
Postup:
I) Sestrojení kalibrační křivky:
– Zapneme fotometr a necháme jej alespoň 15 minut žhavit.
– Do pěti odměrných baněk o objemu 50 cm3 napipetujeme po řadě 0,5 cm3, 1 cm3, 1,5 cm3,
2 cm3 a 2,5 cm3 zásobního roztoku krystalové violeti a doplníme vodou na objem 50 cm3.
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– Změříme absorbanci těchto roztoků při vlnové délce 585 nm v kyvetě o tloušťce 2 cm.
Srovnávací vzorek je destilovaná voda.
– Z této závislosti vybereme pro další měření roztok s absorbancí mezi 0,7 až 0,9.
– Po 5 cm3 tohoto vybraného roztoku napipetujeme do dvou čistých suchých kádinek a použijeme jej k měření časových závislostí.
II) Sledování časového průběhu reakce pro různé koncentrace OH– iontů:

Pracujeme při laboratorní teplotě, která se během měření nesmí příliš měnit. Teplotu si zapíšeme a uvedeme ji v protokole.
–
–
–
–
–

A) 0,004 mol.dm–3 NaOH
Připravíme si stopky.
Do mikropipety nabereme 20 µl 1 mol.dm–3 NaOH.
Do 5 cm3 zředěného roztoku krystalové violeti v první kádince vystříkneme ze špičky
těchto 20 µl 1 mol.dm–3 NaOH a současně pustíme stopky. Roztok zamícháme špičkou
mikropipety, kterou jsme nabírali NaOH, dříve než ji z mikropipety odstraníme.
Malým množstvím reakční směsi propláchneme kyvetu, pak ji roztokem naplníme a měříme absorbanci při 585 nm v jednominutových intervalech po dobu 15 minut (čas měříme
od okamžiku smíchání NaOH s krystalovou violetí).
Po skončení měření zbytek reakční směsi z kádinky i z kyvety vylejeme. Vše propláchneme destilovanou vodou.

B) 0,01 mol.dm–3 NaOH
– Provedeme obdobné měření jako v bodě (A), avšak pipetuje novou čistou špičkou 50 µl
1 mol.dm–3 NaOH místo 20 µl 1 mol.dm–3 NaOH.
– Po skončení práce kyvetu propláchneme ethanolem (jinak dojde k jejímu trvalému zabarvení a tím ke znehodnocení)!
Vyhodnocení
Vyhodnocení:
1) Z hodnot naměřených v bodě (I) zakreslíme kalibrační křivku, tj. závislost absorbance roztoků na koncentraci krystalové violeti. Z Lambertova-Beerova zákona plyne:
c
c = A 0 , kde
(4)
A0
c0 .... koncentrace fialové formy krystalové violeti v čase t = 0 (je rovna koncentraci krystalové violeti ve vybraném kalibračním roztoku použitém pro kinetické měření před
smícháním s NaOH).
c ..... koncentrace fialové formy krystalové violeti v čase t po zahájení reakce
A0 ... absorbance roztoku použitého pro kinetické měření před zahájením reakce
A .... absorbance reakční směsi v čase t

2) Stanovení řádu reakce vzhledem ke krystalové violeti:
,
Pokud p = 1, dostaneme řešením diferenciální rovnice (3) vztah c = c 0 e − k t
po logaritmování
ln c = ln c0 – k,t .

(5)
(6)

Linearizační substituce (b je směrnice):

(7)

y = a +bx,
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Vyneseme graficky závislost y = f(x). Je-li grafem přímka, je reakce řádu prvního
a rychlostní konstanta k` je číselně rovna směrnici b této přímky. Rychlostní konstantu je nutno určit pro každou koncentraci hydroxidových aniontů zvlášť.
Není-li grafem přímka, neplatí předpoklad p = 1. Pak musíme řešit diferenciální rovnici (3) také pro p = 2, resp. p = 0, výsledné vztahy upravit na rovnice přímky a závislosti znázornit graficky. Rozhodneme, který graf je nejpodobnější přímce a tím určíme, která z uvažovaných hodnot p vyhovuje.
3) Stanovení řádu reakce vzhledem k hydroxidovým aniontům:
Do vztahu (2) dosadíme obě dvojice k`, [OH–], určené v předchozím bodě. Získáme tak
soustavu dvou rovnic o dvou neznámých k, r, kterou řešíme. Nejprve vypočteme hodnotu r
a zaokrouhlíme ji na celé číslo (řád reakce bývá zlomkový jen u radikálových reakcí,
studovaná reakce je však iontová). Pak dosadíme tuto zaokrouhlenou hodnotu zpět do OBOU
řešených rovnic a vypočteme tak dvě mírně odlišné hodnoty k. Ty zprůměrujeme.
Protokol:
1) Tabulka hodnot koncentrace fialové formy krystalové violeti a absorbance pro kalibrační
křivku, kalibrační křivka.
2) Tabulka obsahující následující údaje:

t(min)

3)
4)
5)
6)
7)

0,004 mol.dm–3 NaOH
A
c
ln c

0,01 mol.dm–3 NaOH
A
c
ln c

Grafy závislosti ln c = f(–t) pro obě koncentrace hydroxidových aniontů.
Hodnoty k` pro obě hodnoty [OH–].
Řád reakce p.
Soustava rovnic pro stanovení k, r, její řešení, hodnoty k, r.
Závěr: hodnoty p, r, k (včetně správných jednotek), diskuse výsledků.
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4.10 Polarimetrické studium kinetiky kyselé hydrolýzy sacharózy
Teorie: Polarimetrie je optická metoda založená na sledování úhlu stočení roviny lineárně polarizovaného světla po průchodu tohoto světla roztokem opticky aktivní látky. Velikost tohoto úhlu je pro danou látku (při konstantní vlnové délce, teplotě a délce kyvety) přímo
úměrná její koncentraci. V této úloze bude polarimetrie využito ke studiu kinetiky reakce:

H+
C12H22O11 + H2O → C6H12O6 + C6H12O6 ,
sacharóza
glukóza
fruktóza

pravotočivá
α>0

levotočivá
α<0

nazývané inverze sacharózy, protože při reakci dochází ke změně znaménka optické otáčivosti
roztoku (sacharóza je pravotočivá, zatímco směs glukózy a fruktózy je levotočivá).
Úkol: Proměřit časový průběh optické otáčivosti, stanovit řád reakce vzhledem k sacharóze a vypočítat rychlostní konstantu reakce v prostředí 2 mol.dm–3 HCl (katalyzátor).
Potřeby: Polarimetr, polarimetrická trubice o délce 2 dm, Na-výbojka, odvažovací lodička, lžička, 3 pipety na 20 cm3, odměrná baňka na 50 cm3, 2 Erlenmeyerovy baňky 100 cm3,
nálevka, injekční stříkačka, lékovka se zátkou, fix na sklo, sacharóza, 4 mol.dm–3 HCl.
Postup:
– Zapneme sodíkovou výbojku a necháme ji nejméně 15 minut žhavit.
– Navážíme 10 g sacharózy, rozpustíme ve vodě a doplníme do 50 cm3.
– V Erlenmeyerově baňce smícháme 20 cm3 zásobního roztoku sacharózy a 20 cm3 vody.
Vzniklým roztokem naplníme polarimetrickou trubici a uzavřeme (nesmí v ní být bublina).
– Naplněnou trubici vložíme do polarimetru a zjistíme optickou otáčivost. Měření třikrát
opakujeme a z naměřených hodnot vypočteme průměr. Takto jsme zjistili hodnotu α0.
Potom trubici vyprázdníme.
– V Erlenmeyerově baňce smícháme 20 cm3 zásobního roztoku sacharózy a 20 cm3
4 mol.dm–3 HCl a tímto roztokem trubici naplníme. Od okamžiku smíchání obou roztoků
(= zahájení reakce) měříme čas t. Optickou otáčivost αt měříme v pětiminutových intervalech ještě 60 až 120 minut.
– Zbytek okyseleného roztoku uschováme do označené uzavřené lékovky a v příštím cvičení
změříme hodnotu α∞.
Protokol:
dc
dc
dc
1) Řešení tří diferenciálních rovnic: −
= k 0c0 , −
= k 1 c1 , −
= k 2 c 2 , kde
dt
dt
dt
c ...okamžitá koncentrace sacharózy,
t ... čas uplynulý od zahájení reakce,
ki .. rychlostní konstanta reakce i-tého řádu.
Při řešení uvedených diferenciálních rovnic využijeme počáteční podmínku, že v čase
t = 0 má koncentrace hodnotu c0. Po vyřešení z každé z těchto rovnic vyjádříme ki.
2) Tabulka obsahující t, αt, c (okamžitá látková koncentrace sacharózy vypočtená podle vztahu c = c0.(αt – α∞)/(α0 – α∞), kde c0 je látková koncentrace sacharózy v čase t = 0 minut)
a hodnoty k0, δ0, k1, δ1, k2, δ2. Vysvětlení symbolů viz bod (3). Vzor tabulky v protokole
(jednotky doplňte):
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t

α

c

k0

δ0

k1

δ1

k2

δ2

3) Z vyřešených diferenciálních rovnic vypočteme pro každý uvažovaný řád reakce hodnotu
ki rychlostní konstanty (pro všechny měřené časy). Pro každý řád reakce vypočteme průměrnou hodnotu rychlostní konstanty a relativní odchylky di jednotlivých rychlostních
konstant od této průměrné hodnoty. Vybereme ten řád reakce, pro který jsou relativní odchylky nejmenší.

4.11 Refraktometrie směsí ethanolu a vody
Teorie: Refraktometrem měříme velikost indexu lomu studované látky. Protože závislost indexu lomu na hmotnostním zlomku zvolené látky ve dvojsložkové směsi není lineární,
byla zavedena veličina nazývaná specifická refrakce vztahem:
n2 −1 1
r= 2
⋅ , kde
n +2 ρ
n je index lomu studované látky a ρ je její hustota. Specifická refrakce má u směsi aditivní
charakter, pro směs dvou látek tedy platí:

r = r1w1 + r2w2,
kde r1 a r2 jsou specifické refrakce čistých složek a w1, w2
jsou hmotnostní zlomky složek ve směsi. Závislost specifické refrakce dvojsložkové směsi na hmotnostních zlomcích je tedy lineární (obr. 4.13.1).
Obr. 4.13.1: Graf závislosti specifické refrakce r
dvojsložkové směsi na hmotnostních zlomcích w složek.
r1 ........ specifická refrakce čisté složky 1,
r2 ........ specifická refrakce čisté složky 2

Pro čisté látky definujeme také tzv. molární refrakci R vztahem

R = r.M,

kde M je molární hmotnost studované látky.
Molární refrakci lze teoreticky spočítat také jako součet molárních atomových refrakcí atomů
tvořících molekulu:
R = N1.RA1 + N2.RA2 + ... , kde
Ni .... počty atomů jednotlivých prvků tvořících molekulu,
RAi ... molární atomové refrakce jednotlivých prvků tvořících molekulu.
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K refraktometrickému zjišťování složení směsi se v praxi často používá závislost indexu lomu na složení. Protože tato závislost není lineární, je nutno pro dané podmínky sestrojit
kalibrační křivku.
Úkol: Zjistit specifickou a molární refrakci ethanolu a vody a jejich směsí, ověřit linearitu závislosti specifické refrakce těchto směsí na hmotnostním zlomku ethanolu i aditivitu
molárních atomových refrakcí pro ethanol a vodu. Po změření indexu lomu stanovit pomocí
kalibrační křivky koncentraci ethanolu v neznámém vzorku.
Potřeby: Abbeho refraktometr, 5 pyknometrů 10 cm3, kapátko, ethanol, voda a jejich
směsi s hmotnostním poměrem 20/80, 40/60, 60/40 a 80/20, neznámý vzorek.
Postup:
– Zapneme lampu a necháme ji nejméně 15 minut žhavit.
– Měření indexu lomu provedeme nejprve s vodou, jejíž index lomu předem nalezneme v tabulkách, pak s ostatními kapalinami. Jejich indexy lomu očekáváme v intervalu mezi indexy lomu vody a ethanolu (také předem nalezneme v tabulkách).
– Index lomu neznámého vzorku měříme dvakrát: Jednou index lomu přímo neznámého
vzorku, podruhé index lomu neznámého vzorku zředěného vodou (1 g vzorku : 1 g destilované vody).
– Hustotu roztoků (hustotu vody převezmeme z tabulek) stanovíme pyknometricky.
Protokol:
1) Tabulka obsahující pro všechny kapaliny kromě neznámého vzorku hmotnostní zlomek
ethanolu, index lomu, hustotu a specifickou refrakci (u všech veličin hodnoty naměřené
i tabulkové, případně z tabulkových údajů vypočtené).
2) Graf závislosti indexu lomu na hmotnostním zlomku ethanolu (kalibrační křivka) včetně
vyznačení indexu lomu neznámého vzorku a stanovení jeho koncentrace. Do téhož obrázku vyneseme také tabulkové hodnoty indexu lomu pro dané směsi.
3) Vysvětlení, proč bylo zapotřebí neznámý vzorek ředit a měřit jeho index lomu dvakrát.
4) Graf závislosti specifické refrakce na hmotnostním zlomku ethanolu. Do téhož obrázku
vyneseme i hodnoty specifické refrakce vypočtené z tabelovaných hustot a indexů lomu.
5) Pomocí tabelovaných molárních atomových refrakcí vypočteme teoretickou hodnotu
molární refrakce ethanolu a vody.
6) Naměřené specifické refrakce ethanolu a vody přepočíst na molární refrakce. Srovnáním
s výsledky bodu (5) vypočítat relativní chybu stanovení molární refrakce obou látek.
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5 VYUŽITÍ FYZIKÁLNĚ CHEMICKÝCH METOD K ROZBORU POTRAVIN

V následující části skript jsou uvedeny laboratorní úlohy využívající polarografii, Landoltův efekt a potenciometrii jako metody prakticky aplikované na stanovení obsahu askorbové kyseliny (vitamínu C) v potravinách.
Vlastnosti askorbové kyseliny

L-askorbová kyselina (vitamín C) krystalizuje v bezbarvých destičkách s bodem tání
190 až 192 °C, dobře ve vodě rozpustných (1 g na 3 cm3
vody), v alkoholu se rozpouští jen 1 g na 50 cm3, v benzenu,
chloroformu, etheru a tucích rozpustná není. Ve vodných
roztocích se chová jako středně silná dvojsytná kyselina s disociačními exponenty pK1 = 4,17 a pK2 = 11,57. Je opticky
aktivní [α]D20 = + 23 °10–2.kg–1.m2 (ve vodě). Má silné redukční vlastnosti a je vzduchem oxidována na dehydroaskorbovou
kyselinu.
vzorec askorbové kyseliny
Askorbová kyselina je na vzduchu nestálá, snadno se oxiduje na dehydroaskorbovou
kyselinu. Tato oxidace je jako všechny chemické reakce urychlována zvýšenou teplotou
a zpomalována sníženou teplotou. Z toho důvodu je třeba např. ovoce a zeleninu konzumovat
nejlépe v syrovém stavu, v případě nutnosti tepelné úpravy dáváme přednost co nejkratší době
trvání tepelné úpravy (např. vařené brambory askorbovou kyselinu ještě obsahují, avšak
bramborové knedlíky připravené vařením těsta připraveného z vařených brambor již vitamín C
neobsahují téměř vůbec), nápoje obsahující vitamín C je po otevření vhodné uchovávat
v chladničce apod. Také vzorky askorbové kyseliny určené k chemické analýze je zapotřebí
uchovávat v chladnu (v chladničce) a bez přístupu vzduchu (zavřená zábrusová baňka,
přelepený zábrus) a odebírání vzorku i analýzu samotnou je zapotřebí provádět pokud možno
rychle.
Snadné oxidace askorbové kyseliny na dehydroaskorbovou kyselinu využívají i některé
analytické metody jejího stanovení (v laboratorním cvičení z fyzikální chemie budete
askorbovou kyselinu stanovovat pomocí jodometrické titrace, polarografie a kinetickospektrofotometrického stanovení).
Výskyt askorbové kyseliny v rostlinných a živočišných tkáních

Askorbová kyselina je normální součástí rostlinných i živočišných tkání. V těle dobře
živeného člověka je zásoba asi 1500 mg askorbové kyseliny, zejména v játrech, svalstvu
a mozku. Z ní může organismus po určitou dobu čerpat. Zásoby askorbové kyseliny si člověk
musí doplňovat z potravy. Zvlášť bohaté na vitamín C jsou některé plody (viz tab. 5.2).
I v rámci jednotlivých druhů ovoce (zeleniny) však existují značné rozdíly v obsahu vitamínu
C podle odrůdy, vyzrálosti, délky a charakteru skladování a způsobu zpracování. Údaje v tabulkách 5.1, 5.2 je proto třeba chápat jen jako průměry ze značné variační šíře individuálních
hodnot. Různé informační zdroje udávají různé hodnoty. Z toho plyne, že složení biologického
materiálu není vhodné udávat v konkrétních číslech, ale spíše v intervalech (rozsahu hodnot)
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a musí se počítat s nejednotností literárních údajů. Bylo by proto nevhodné např. děti ve škole
nutit, aby se taková data učily zpaměti.
Tab. 5.1: Obsah vitamínu C v živočišných tkáních
Obsah vitamínu C
mg/100 g (20)
80
40
31
23
18
13

Živočišná tkáň

Brzlík
Slezina
Játra hovězí
Játra vepřová
Mozek
Ledvinky

Tab. 5.2: Obsah vitamínu C v ovoci a zelenině
(– ................... v daném informačním zdroji se příslušný údaj nevyskytuje).
Druh ovoce či
zeleniny
Ananas
Banán
Borůvka
Broskev
Citron
Černý rybíz
Červený rybíz
Grapefruit
Hruška
Jablko
Jahody (zahradní)
Kiwi
Malina
Mandarinka
Meruňka
Ostružina
Pomeranč
Rajče
Švestka
Brambory nové
Brambory staré
Paprika zelená
Květák
Hrách zelený
Křen
Zelí bílé

Obsah vitamínu C Obsah vitamínu C Obsah vitamínu C
mg/100 g (14)
mg/100 g (20)
mg/100 g (19)
15
24
–
9
12
10
1
16
–
7
8
–
46
40
50
155 až 215
110
180
58 až 81
35
58
34
40
40
4
8
–
6
8
12
57
60
35
98
–
–
23 až 32
24
30
31
40
40
10
8
9,5
6
24
–
53
52
41
19
25 až 35
30
10
8
–
30
24
35
12
12
15
–
120
–
–
55
70
–
15 až 24
20
–
200
136
–
25 až 35
25
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Obsah askorbové kyseliny ve farmaceutických preparátech a ve vitamínově
obohacených nápojích

S ohledem na nutnost přesného řízení terapie je nezbytně nutné, aby obsah léčivých látek v lécích byl co nejpřesněji znám a neměl by se s časem příliš měnit (nestabilita léčiva).
Proto se dá očekávat, že experimentálně stanovený obsah askorbové kyseliny ve farmaceutických preparátech bude velmi dobře souhlasit s údajem výrobce.
V případě vitamínově obohacených nápojů je situace poněkud odlišná. Tyto nápoje
nejsou většinou míněny jako léčiva, ale především jako zákazníkem žádané zboží. Je zdánlivým paradoxem, že právě u kvalitnějších nápojů s velkým obsahem ovocné složky experimentálně zjištěný obsah askorbové kyseliny často neodpovídá údaji výrobce. Nebývá však menší
(v důsledku samovolné oxidace askorbové kyseliny), ale nečekaně vyšší. Příčinou je skutečnost, že askorbová kyselina je obsažena již ve výrobní surovině (ovoci), avšak její obsah je
proměnlivý, závislý na druhu ovoce, stáří, stupni zralosti, době skladování, přesném postupu
přípravy ovocné šťávy,... Průběžné stanovování konkrétního obsahu askorbové kyseliny v rostlinné složce by bylo časově i finančně náročné. Proto výrobci často uvádějí nikoliv skutečnou koncentraci askorbové kyseliny v nápoji, nýbrž koncentraci pouze té askorbové kyseliny,
kterou do nápoje během výroby přidali. Stabilita askorbové kyseliny v nápojích bývá podstatně menší než v lécích. Doporučený způsob a doba skladování nápoje po otevření obalu bývají
na výrobcích napsány.
Význam askorbové kyseliny

Askorbová kyselina je biologicky velmi významná látka. Může příznivě ovlivňovat přenos
nervových vzruchů, zasahuje do detoxikace histaminu, řady farmak a cizorodých látek v organismu, spolu s vitamínem E inhibuje tvorbu nitrosaminu, stimuluje imunitní systém organismu, snižuje obsah cholesterolu v krvi a účastní se také biologických procesů, které se podílejí
na rezistenci proti nádorovému bujení.
Askorbová kyselina bývá označována také jako tzv. „antiskorbutický faktor“. Skorbut
(kurděje) je onemocnění vyznačující se bolestí svalů a kloubů, únavou, krvácením, onemocněním dásní a v dřívějších dobách byl častým nebezpečným onemocněním námořníků, jejichž
přísun askorbové kyseliny během plavby bez zásob ovoce a zeleniny byl po dlouhou dobu zcela nepostačující.
Doporučená denní dávka askorbové kyseliny

Názory odborníků na doporučenou denní dávku se různí. V České republice je současný doporučený příjem askorbové kyseliny 60 mg na den a např. v Íránu je 70 mg na den. Je
však velmi zajímavé, že doporučené množství jeví časem mírně rostoucí tendenci.
Hypervitaminóza vitamínem C sice není známa, avšak podávání nadměrných dávek vitamínu C bývá spojeno se střevními a jinými potížemi, případně se zvýšeným rizikem tvorby
močových kamenů. A konečně není jisté, zda na velké dávky vitamínu C nevzniká návyk, takže po jejich přerušení by na tom člověk byl mnohem hůře, než když je začal užívat30.
30

Jsou známy případy, kdy matka v těhotenství záměrně přijímala vysoké dávky askorbové kyseliny pro udržení
zdraví svého i plodu, avšak její dítě po narození bylo proti očekávání více nemocné než ostatní, stejným
způsobem stravované děti, jejichž matky však nadbytek askorbové kyseliny v těhotenství nepřijímaly.
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5.1 Polarografické stanovení askorbové kyseliny
Teorie: Polarografie je elektrochemická analytická metoda založená na elektrolýze
zkoumaného roztoku za použití rtuťové kapkové elektrody. Mezi rtuťovou kapkovou
elektrodu a srovnávací elektrodu vkládáme vzrůstající napětí a měříme procházející proud.
Srovnávací elektroda (buď tvořená rtutí na dně nádobky, nebo elektroda druhého druhu, např.
argentchloridová nebo kalomelová) je nepolarizovatelná, má tedy konstantní potenciál. To
znamená, že změnou vloženého napětí se mění pouze potenciál polarizovatelné rtuťové kapkové elektrody, tedy elektrické napětí mezi rtuťovou kapkovou elektrodou a roztokem. Z toho
vyplývá, že elektrický proud, procházející obvodem, je způsoben pouze ději probíhajícími na
rtuťové kapkové elektrodě, nikoliv na
elektrodě srovnávací. Hodnota a znaménko potenciálu kapkové elektrody
udává, o jakou hodnotu je potenciál
kapkové elektrody kladnější (E > 0)
nebo zápornější (E < 0) než je potenciál srovnávací elektrody.
Obr. 5.1.1: Polarografická křivka a je
jí vyhodnocení:
I ......... proud
E ........ potenciál kapkové elektrody
Ic ........ kapacitní proud
Id ........ difúzní proud
Id,l .......limitní difúzní proud
E1/2 ..... půlvlnový potenciál

Je-li napětí vložené mezi elektrody malé, nedochází na kapkové elektrodě ani k oxidaci ani k redukci. Obvodem prochází
poměrně malý proud, tzv. kapacitní proud (obr. 5.1.1). Tento proud je způsoben nabíjením
elektrické dvojvrstvy při povrchu kap-ky, neboť po každém odkápnutí rtuti se kolem nově
vznikající kapky tvoří nová dvojvrstva. Tento proud vzrůstá přibližně lineárně se vkládaným
napětím.
Jestliže je na elektrody vloženo dostatečně vysoké napětí, může být některá složka roztoku (tuto složku nazveme elektroaktivní látka nebo depolarizátor) na povrchu rtuťové kapkové elektrody redukována nebo oxidována. Probíhá elektrolýza zkoumaného roztoku a obvodem prochází kromě kapacitního proudu ještě další proud. Protože při polarografii je v roztoku
přítomen nadbytek indiferentního (tzv. základního) elektrolytu, je rozdíl koncentrací elektroaktivní látky mezi povrchem elektrody a roztokem vyrovnáván pouze difúzí. Tento proud se
tedy nazývá difúzní proud (obr. 5.1.1). Ten může být buď katodický (rtuťová kapková elektroda je při elektrolýze katodou a na jejím povrchu dochází k redukci elektroaktivní látky) nebo
anodický (rtuťová kapková elektroda je při elektrolýze anodou a na jejím povrchu dochází
k oxidaci elektroaktivní látky).
Tento děj můžeme zapsat: Ox + n.e ⇔ Red, kde
(1)
n ... počet elektronů nutný k redukci jedné částice Ox na částici Red.
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Velikost difúzního elektrického proudu závisí jednak na velikosti potenciálového rozdílu vloženého na elektrody a jednak na čase. Proud s časem opakovaně roste od nuly do maximální hodnoty odpovídající ukončení růstu kapky. Dobu růstu jedné kapky nazveme doba
kapky. Závislost proudu na čase při konstantním potenciálovém rozdílu mezi elektrodami znázorňuje obr. 5.1.2.

Obr. 5.1.2: Závislost proudu I na čase t při konstantním napětí vloženém na elektrody.
tK .......doba kapky.

Zapisovače používané pro záznam polarogramů nezobrazují přesně tyto rychlé změny
proudu, ale pouze oscilace kolem střední hodnoty proudu. Velikost oscilací závisí na tlumení,
které je nastavitelné na přístroji.
S rostoucím napětím vloženým na elektrody roste i rychlost vybíjení depolarizátoru.
Při dostatečně vysoké rychlosti vybíjení je koncentrace nezreagované formy depolarizátoru na
povrchu rtuťové kapkové elektrody prakticky nulová. Difúzní proud přitom dosáhne své
nejvyšší, limitní hodnoty. Mluvíme o limitním difúzním proudu. Pro jeho hodnotu platí
Ilkovičova rovnice:
2

 dm  6
I d ,l = k ⋅ n ⋅ F ⋅ D ⋅ 
 ⋅ tk ⋅c
 dt 
k .................... konstanta úměrnosti, k = 0,627 cm2g–2/3
n .................... počet elektronů definovaný v rovnici (1)
F .................... Faradayova konstanta, F = 96 487 C.mol–1
D ................... difúzní koeficient depolarizátoru (cm2s–1)
dm/dt ............. průtoková rychlost rtuti (g.s–1)
tK ................... doba kapky (s)
c .................... koncentrace depolarizátoru v roztoku (mol.dm–3)
Id,l .................. limitní difúzní proud (mA)
3

(2)

Podle (2) tedy velikost limitního difúzního proudu závisí na druhu a koncentraci studované látky v roztoku, na době kapky a na průtokové rychlosti rtuti. Při využití polarografie pro
kvantitativní analýzu musíme tedy kalibraci a měření s neznámým vzorkem provádět při konstantní době kapky, stále se stejnou kapilárou a s konstantní výškou rtuťového sloupce. Pak je
hodnota limitního difúzního proudu závislá jen na druhu a koncentraci stanovené látky:
Id = konst.·c
(3)
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Pro kvalitativní analýzu je důležitý potenciál rtuťové kapkové elektrody, při kterém difúzní proud dosáhl poloviční hodnoty limitního difúzního proudu, tzv. půlvlnový potenciál
E1/2 (obr. 5.1.1), neboť půlvlnové potenciály různých látek se od sebe navzájem liší.
V praxi se většinou určování koncentrace přímo z naměřené výšky vlny pomocí Ilkovičovy rovnice neprovádí. Používají se relativní metody, např. metoda kalibrační křivky nebo
metoda standardního přídavku. Ta spočívá v tom, že proměříme nejprve neznámý vzorek
a pak k němu několikrát přidáme známý malý objem standardního roztoku (o složení pokud
možno stejném jako má studovaný vzorek, ale o známé, poměrně vysoké koncentraci stanovované látky – např. 100 krát koncentrovanější než je její očekávaná koncentrace ve studovaném
vzorku) a vždy proměříme vlastnosti vzorku i s přídavkem. Pak sestrojíme přímku Id,l = f(c),
kde c je koncentrace pouze přidané stanovované látky (čistý neznámý vzorek, který jsme proměřili jako první, je tedy vynesen do polohy c = 0) a Id,l je limitní difúzní proud. Koncentraci
neznámého roztoku potom zjistíme odečtením z tohoto grafu, podle vzoru v obr. 5.1.3.
20
analytický signál, např. výška
polarografické vlny

Obr. 5.1.3: Grafické stanovení
koncentrace neznámého vzorku metodou
standardního přídavku. Symbol Cnezn.
je koncentrace neznámého vzorku.
Jednotky nejsou v grafu udány, neboť
se v různých případech může jednat
o různé způsoby vyjádření koncentra
ce (látková, hmotnostní procenta,
molární zlomek,…) a o různé typy
analytických signálů (výška polaro–
grafické vlny, absorbance, elektrické
napětí,…).
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Měření výšky polarografické vlny znázorňuje obr. 5.1.4. Pokud nejsou počáteční
a koncová přímka rovnoběžné, měří se výška vlny na rovnoběžce s osou proudu procházející
půlvlnovým potenciálem a protínající uvedené různoběžky.
Polarografická stanovení bývají často rušena tzv. maximy, která se objevují na polarografických křivkách v oblasti limitního proudu. Tato maxima lze potlačit zvýšením koncentrace základního elektrolytu, vhodnou volbou průtokové rychlosti rtuti nebo přídavkem povrchově aktivní látky (např. želatinou).
Polarografické stanovení askorbové kyseliny:
Askorbová kyselina se snadno oxiduje na dehydroaskorbovou kyselinu. Tato oxidace
probíhá na rtuťové kapkové elektrodě a na polarografické křivce se projeví tzv. anodickou
vlnou. Protože askorbová kyselina je oxidována i vzdušným kyslíkem, přičemž rychlost její
oxidace roste s rostoucí hodnotou pH, doporučuje se uchovávat ji v kyselém prostředí, např.
v octanovém pufru o pH 4,7. Ten obdržíme smísením stejných objemů stejně koncentrovaných
roztoků CH3COOH a CH3COONa. Toto prostředí použijeme i jako základní elektrolyt pro polarografické stanovení askorbové kyseliny.
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E1/2

E1/2

Obr. 5.1.4: Měření výšky h polarografické vlny (různé případy).
I ......... elektrický proud
E ........ napětí mezi elektrodami
Úkol: Stanovit obsah askorbové kyseliny ve vzorku metodou standardního přídavku.
Potřeby: Polarograf, zapisovač s pisátkem, papír formátu A4 nebo A3 do zapisovače
(donese si posluchač), rtuťová kapková elektroda, 0,2 mol.dm–3 octanový pufr (vzniklý smícháním stejných objemů 0,2 mol.dm–3 CH3COOH a 0,2 mol.dm–3 CH3COONa), vzorek pro
stanovení koncentrace askorbové kyseliny (donese si posluchač podle instrukcí vyučujícího),
pipeta 15 cm3, dělená pipeta 5 cm3, mikropipeta 20–200 µl, špičky, nádoba na použité špičky
a mikrozkumavky, 3 kádinky 50 cm3, polarografická nádobka, zmražené standardní vzorky
askorbové kyseliny o koncentraci přibližně 5 mg/cm3 (přesná koncentrace je uvedena zvlášť
na každé mikrozkumavce).
Postup:
– Návod k práci s polarografem je NUTNÉ nastudovat před zahájením cvičení.
– Polarografické křivky budeme zaznamenávat v rozmezí –0,1 V až +0,25 V (na displeji
+0,1 V až –0,25 V) oproti srovnávací argentchloridové elektrodě při parametrech: citlivost
10, tlumení 2, doba kapky 2 s.
– Vyjmeme z mrazničky a vložením do plováčku v kádince s vodou o pokojové teplotě
rozmrazíme standardní roztok askorbové kyseliny o koncentraci přibližně 5 mg/cm3
(přesná koncentrace je uvedena na mikrozkumavce se standardem).
– Zapneme polarograf, zapisovač i ovládání rtuťové kapkové elektrody a necháme alespoň
15 minut žhavit.
– Do polarografické nádobky napipetujeme 15 cm3 0,2 mol dm–3 octanového pufru a proměříme jeho polarografickou křivku.
– Do polarografické nádobky přidáme31 postupně 3 přídavky standardu po 0,2 cm3 a po každém přídavku znovu proměříme polarografickou křivku. Zkumavku se standardem mezi
měřeními uzavíráme a odkládáme do plováčku v nádobce se směsí ledu a vody (nízká
teplota zpomaluje chemické reakce, tedy i oxidaci standardu). Pozor, do standardu nesmí
vniknout voda!
– Pak pufr vylijeme, nádobku propláchneme destilovanou vodou a vysušíme tamponem a do
polarografické nádobky si připravíme 15 cm3 roztoku zadaného vzorku v octanovém pufru

31

Jednotlivé polarografické křivky zaznamenáme přes sebe různými barvami pisátek a dbáme na to, aby záznam
vždy začínal na ose potenciálu ve stejném místě. Pokud polarografická křivka jeví nějaké anomálie, diskutujeme
další postup práce s vedoucím cvičení.
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tak, aby očekávaná koncentrace askorbové kyseliny v polarografické nádobce byla
přibližně 0,05 až 0,1 mg/cm3 (výpočet je nutno provést doma!).
Proměříme polarografickou křivku neznámého vzorku.
Do polarografické nádobky přidáme postupně 3 přídavky standardu po 0,2 cm3 a po každém přídavku znovu proměříme polarografickou křivku. Zkumavku se standardem mezi
měřeními uzavíráme a odkládáme do plováčku v nádobce se směsí ledu a vody.
Po skončení práce opláchneme elektrody destilovanou vodou, rtuť necháme 10 sekund
vytékat do čisté destilované vody a poté ji vylije-me do určené nádobky. Toto pročištění
kapiláry je bezpodmínečně nutné, jinak hrozí ucpání a zničení kapiláry.
Vypneme polarograf, zapisovač i ovládání rtuťové kapkové elektrody.

Protokol:
1) Přesná koncentrace standardního roztoku askorbové kyseliny, přesný postup ředění
zadaného vzorku.
Metoda kalibrační křivky (první sada měření)
2) Tabulka pro sestrojení kalibrační křivky (první sada měření) číslo měření n, přídavek Vp
standardního roztoku askorbové kyseliny, celkový objem V roztoku v polarografické
nádobce, koncentraci c standardu askorbové kyseliny v polarografické nádobce, výšku h
polarografické vlny v cm.
3) Graf závislosti výšky h na c.
4) Z kalibračního grafu odečteme koncentraci askorbové kyseliny v polarografovaném
roztoku vzorku. Odečítání do grafu vyznačíme.
5) Vypočteme koncentraci askorbové kyseliny v původně připraveném roztoku vzorku a z ní
pak údaj o množství či koncentraci askorbové kyseliny ve vzorku udaný stejným
způsobem jako údaj výrobce.
6) Srovnáme vypočtený údaj s údajem výrobce a vypočteme procentuální odchylku obou
údajů.
Metoda standardního přídavku (druhá sada měření)
7) Tabulka dat z druhé sady měření obsahující číslo měření n, přídavek Vp standardního
roztoku askorbové kyseliny, celkový objem V roztoku v polarografické nádobce, koncentraci c standardu askorbové kyseliny v polarografické nádobce, výšku h polarografické
vlny v cm.
8) Graf závislosti výšky h na c.
9) Z kalibračního grafu odečteme koncentraci askorbové kyseliny v polarografovaném
roztoku vzorku. Odečítání do grafu vyznačíme.
10) Vypočteme koncentraci askorbové kyseliny v původně připraveném roztoku vzorku a z ní
pak údaj o množství či koncentraci askorbové kyseliny ve vzorku udaný stejným způsobem jako údaj výrobce.
11) Srovnáme vypočtený údaj s údajem výrobce a vypočteme procentuální odchylku obou
údajů.
Srovnání výsledků obou metod
Srovnáme výsledky měření, tj. koncentraci askorbové kyseliny v zadaném vzorku, získané
oběma metodami. Pokud ve cvičení jiný posluchač jinou metodou analyzoval tentýž
vzorek, uvedeme také výsledky jeho práce.

105

5.2 Kineticko-spektrofotometrické stanovení askorbové kyseliny
Teorie: Metodám aplikujícím zákonitosti chemické kinetiky pro účely chemické analýzy je v poslední době věnována značná pozornost. Stejně jako ostatní metodiky analytické
chemie nejsou ani kinetické metody obecně použitelné pro jakékoliv analýzy. Existuje však
řada stanovení, kde kinetický způsob řešení je výhodnější než využití rovnovážných metod.
Nelze také opomenout tu skutečnost, že výzkum v oboru kinetických metod nutně vede k podrobnému poznání mechanismu analyticky důležitých reakcí, čímž se rozšiřují základní znalosti nutné k dalšímu rozvoji analytické chemie.

–
–
–
–

Kinetické metody analytické chemie lze rozdělit na:
metody využívající katalyzovaných reakcí (analyzovaná látka je katalyzátor, katalytické
děje probíhající na povrchu elektrod, enzymové reakce). Tyto reakce jsou výhodné pro
analýzu stopových (10–6 – 10–10 mol dm–3) koncentrací kovů.
metody využívající nekatalyzovaných reakcí – tyto metody jsou výhodné pro analýzu
směsí látek chemicky podobných, zejména pro analýzu směsí organických látek.
reakce komplexů (většinou jde o reakce katalytické, ale protože komplexy mají v analytické chemii významné místo, bývá těmto reakcím věnována zvláštní pozornost)
chemické reakce s indukční periodou.

Chemické reakce s indukční periodou, Landoltův efekt
Některé chemické reakce jsou provázeny tzv. indukční periodou. Indukční perioda je
doba uplynulá od smíchání výchozích látek, během které reakce zdánlivě neprobíhá. Po svém
objeviteli se tento jev nazývá Landoltův efekt. Většinou se Landoltův efekt projevuje u pomalých dějů oxidačně-redukčních, ve kterých reagují halogeny v různých oxidačních stupních. Ke vzniku indukční periody dochází zejména u reakcí probíhajících ve více krocích.
Kineticko-spektrofotometrické stanovení askorbové kyseliny

Analytická metoda použitá v této laboratorní úloze je založená na inhibičním vlivu
askorbové kyseliny na reakci mezi bromičnanem a kyselinou chlorovodíkovou. Produkty této
reakce odbarvují methyloranž, což může být sledováno spektrofotometricky při 510 nm.
Reakce probíhá v několika krocích. Nejprve bromičnan reaguje s kyselinou chlorovodíkovou:
10 Cl– + 2 BrO3–+ 12 H+ ⇐⇒ 5 Cl2 + Br2 + 6 H2O

(a)

Vzniklé plyny (Br2 a Cl2) reagují s methyloranží, což vede k jejímu odbarvení:

(b)

Tento děj může být sledován spektrofotometricky měřením poklesu absorbance reakční
směsi při 510 nm. Askorbová kyselina přednostně reaguje s produkty reakce (brom, chlor),
což způsobuje vznik indukční periody (odpovídá času potřebného na zreagování přítomné
106

askorbové kyseliny. Až je askorbová kyselina z roztoku vyčerpána, reaguje další vznikající
brom a chlor s methyloranží a odbarvuje ji. Indukční perioda vzrůstá s rostoucí koncentrací
askorbové kyseliny ve vzorku. Závislost absorbance na čase má typický tvar, znázorněný na
obr. 5.2.1.

A (510 nm, 1 cm)
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Obr. 5.2.1: Příklad závislosti absorbance na čase (31).

Vidíme, že graf má 3 části:
I.
Indukční periodu (tj. A je přibližně konst.),
II.
průběh reakce (pokles A s časem),
III. z analytického hlediska nezajímavou část (A = 0, pokud již přítomný brom a chlor
rozložily veškeré přítomné barvivo).

Závislost indukční periody na koncentraci askorbové kyseliny při 25oC je
uvedena na obr. 5.2.2. Naměření této
závislosti je časově náročné a přesahuje časové možnosti laboratorního
cvičení z fyzikální chemie.
Obr. 5.2.2: Závislost indukční periody
na koncentraci askorbové kyseliny při
25 oC za podmínek měření uvedených
ve skriptech.

indukční perioda (min)

Indukční periodu zjistíme tak, že lineárními úseky částí I a II grafu vedeme přímky.
Čas odpovídající průsečíku těchto přímek je indukční perioda (obr. 5.2.1).
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y = -0,0082x + 0,6085x
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R = 0,9958
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Koncentraci askorbové kyseliny vypočteme ze stanovené indukční periody řešením
regresní funkce, tj. kvadratické rovnice
t = – 0,0082 c2 + 0,6085 c, kde
t ……. indukční perioda (min),
c …… koncentrace askorbové kyseliny (mg/100 ml).
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Úkol: Kineticko-spektrofotometrickou metodou stanovit obsah askorbové kyseliny ve
vybraném vitamínově obohaceném nápoji (přinese si posluchač) nebo ve farmaceutickém
preparátu (na začátku semestru si jedno balení opatří celá laboratorní skupina).
Potřeby: Spektrofotometr, kyvety, dělená pipeta 2 cm3, pipeta 5 cm3, odměrné baňky
a pipety na zředění vzorku, mikropipeta 200 µl, špičky, nádoba na špičky, 1,44.10–3 mol.dm–3
KBrO3, roztok methyloranže v HCl (vzniklý z 27,3 cm3 4 mol dm–3 HCl a 25 cm3
methyloranže o c = 125 mg/dm3 doplněním do 250 cm3 destilovanou vodou), vzorek k analýze
(podle instrukcí vyučujícího si donese posluchač), odměrný roztok jodu o koncentraci takové,
aby 1 cm3 jodu ztitroval přibližně 1 mg askorbové kyseliny (přesná koncentrace roztoku je
uvedena na reagenční lahvi), 0,4 % roztok jodu, kapátko, míchadélko, míchačka, kádinka pro
titraci, dělená pipeta 2 cm3 (bude improvizovaně použita pro titraci místo byrety), nálevka.
Postup:
− Zapneme spektrofotometr a nastavíme vlnovou délku 510 nm. Přístroj necháme žhavit.
− Podle údajů výrobce zjistíme teoretický obsah askorbové ve vzorku (mg/100ml). Máme-li
analyzovat tuhý farmaceutický preparát, nejprve jej kvantitativně převedeme do roztoku
(u šumivých tabletek rozpuštěním tabletky ve 100 cm–3 vody v odměrné baňce).
− Pak jodometrickou titrací s vizuální indikací zjistíme přibližnou koncentraci askorbové
kyseliny ve vzorku:
o Napipetujeme 5 cm3 vzorku do kádinky a přidáme kapátkem asi 0,5 cm3 roztoku
škrobu.
o Do kádinky vložíme míchadélko, kádinku postavíme na míchačku a zapneme míchání.
o Dělenou32 pipetou o objemu 2 cm3 pomalu po kapkách přidáváme odměrný roztok jodu
a sledujeme zabarvení roztoku.
o Při změně zbarvení (jod zmodrá33) titraci ukončíme a zapíšeme si přidaný objem
roztoku jodu.
o Titraci opakujeme třikrát. Z průměrné spotřeby vypočteme koncentraci askorbové
kyseliny ve vzorku.
− Vzorek zředíme na očekávanou koncentraci askorbové kyseliny asi 7 mg/100 ml. Výpočet
si necháme zkontrolovat vyučujícím.
− Pak kineticko-spektrofotometrickou metodou stanovíme koncentraci askorbové kyseliny
ve zředěném vzorku:
o Do kyvety o optické dráze 1 cm napipetujeme 1,6 cm3 roztoku methyloranže v HCl.
o Mikropipetou přidáme 200 µl zředěného roztoku vzorku (pipetu po vytlačení vzorku
v kyvetě důkladně propláchneme tím, že při ponořené špičce několikrát stiskneme
ovladač do polohy 1 a uvolníme).
o Pak kyvetu umístíme do držáku kyvet ve spektrofotometru a zapneme režim automatického měření po 15 sekundách.
o Do mikropipety nabereme 200 µl 1,44.10–3 mol.dm–3 KBrO3.
o Přesně v okamžiku zvukového signálu přístroje vyprázdníme obsah pipety do kyvety
a obsah kyvety promícháme tím, že špičku v roztoku v kyvetě 10× propláchneme (celá
operace smí trvat nanejvýš 10 sekund).
32

Práce s dělenou pipetou o objemu 2 cm3 je velmi náročná na experimentální zručnost. Je proto vhodné před
titrací si práci s touto pipetou vyzkoušet „nanečisto“.
33
Pozor, v barevných vzorcích ovocných šťáv nemusí být barevný přechod vždy jasně pozorovatelný a výsledné
zbarvení nemusí být modré.
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o Pak uzavřeme spektrofotometr a po každém zvukovém signálu opisujeme34 absorbanci
až do začátku fáze III – viz obr. 5.2.1 (cca 10 – 20 minut).
o Měření třikrát opakujeme.
Protokol:
− Přesné informace výrobce o zkoumaném vzorku (název výrobku, složení, teoretický obsah
askorbové kyseliny, záruka, datum výroby, přesný čas otevření, výrobce).
− Obsah askorbové kyseliny stanovený jodometrickou titrací.
− Ze získaných dat sestrojíme graf závislosti absorbance na čase a odečteme z něj indukční
periodu.
− Dosazením indukční periody do kalibrační rovnice vypočteme koncentraci askorbové
kyseliny ve zředěném vzorku a pak ve vzorku původním.
− Každé měření kineticko-spektrofotometrickou metodou vyhodnotíme zvlášť a vypočteme
průměrnou koncentraci.
− Srovnáme výsledek stanovení jodometrickou titrací, kineticko-spektrofotometrickou
metodou a údaj výrobce.

34

Pomocí programu Hyperterminál lze data automaticky přímo nahrávat do počítače, není je tedy nutno opisovat
ručně. Podrobnější informace žádejte v případě zájmu u vyučujícího.
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5.3 Potenciometrické stanovení askorbové kyseliny v ovoci a zelenině
Teorie: Potenciometrie může být v analyticko-chemické laboratoři využita jako:
1) Přímá potenciometrie – používá se ke zjišťování aktivity resp. koncentrace stanovované
látky s využitím kalibrační křivky.
2) Potenciometrická titrace – potenciometrie slouží jako indikační metoda ke zjišťování
ekvivalenčního bodu při titračních stanoveních acidobazických, srážecích, komplexotvorných a oxidačně-redukčních. Průběh titrace se sleduje měřením elektromotorického napětí mezi indikační a referentní elektrodou (ponořenými do zkoumaného roztoku). Grafickým
zobrazením závislosti potenciálu na množství přidávaného odměrného roztoku je potenciometrická titrační křivka. Má esovitý tvar s inflexním bodem (poloha skoku na křivce)
právě v bodě ekvivalence (hledaná spotřeba titračního roztoku).
Potenciometrické stanovení askorbové kyseliny je založeno na skutečnosti, že kyselina
askorbová je poměrně silným redukčním činidlem. Proto ji lze titračně stanovit roztokem jodu.
Askorbová kyselina přitom přechází na dehydroaskorbovou kyselinu:

O

H
O
H
|
|
O = C—C = C—C―C―CH2OH + I2 ↔ O = C—C—C—C―C―CH2OH + 2H+ + 2I–
| | | |
|| || | |
HO OH H OH
O O H OH
askorbová kyselina

dehydroaskorbová kyselina

Určení bodu ekvivalence při potenciometrické titraci:

Obr. 5.3.1: Určení bodu ekvivalence metodou
tečen.
Vekv. ............... bod ekvivalence.
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E (mV)

A. Grafickými metodami
1) Metoda tečen (obr. 5.3.1) – z naměřených
hodnot se sestrojí potenciometrická titrační
křivka. K ní se vedou dvě rovnoběžné tečny,
které se křivky dotýkají v její nejzakřivenější
části před potenciálovým skokem a za ním.
Rovnoběžka s těmito oběma tečnami, vedená
uprostřed mezi nimi, protíná titrační křivku
v bodě ekvivalence.

E (mV)

Bod ekvivalence je možno zjistit:

horní tečna

600
500
400

spodní tečna
(rovnoběžná s horní
tečnou)

300

sečna

200
100
0
0

100

Vekv.
V (ul)

200

300

V (µl)

(mV)

600

sečna

500

E
E (mV)

2) Metoda sečny – z naměřených hodnot se sestrojí potenciometrická titrační křivka, jejíž inflexní
bod se zjistí tak, že se k titrační křivce vede
sečna (obr. 5.3.2). Když S1 = S2 (S1, S2,= obsah
vyznačené plochy), pak průsečík je bod ekvivalence. Tato metoda je rychlá a dostatečně přesná, i když sečnu vedeme „od oka“.

S1

400
300

S2

200
100
0
0

Obr. 5.3.2: Určení bodu ekvivalence metodou
sečny. Vekv. ..... bod ekvivalence.

100

Vekv

200

300
V
V(ul)
(µl)

3) Konstrukce derivační titrační křivky: Jestliže má potenciometrická křivka plochý průběh
(např. u zředěných roztoků, titrace slabé kyseliny či zásady, malém potenciálovém rozdílu
u redoxní titrace), pro určení ekvivalenčního bodu je výhodná konstrukce některé derivační
titrační křivky:
.
20

1.derivace: Vypočteme 1. derivaci
titračních dat a vyneseme je do grafu.
∆E
= f (V ) má v inflexním bodě
Funkce
∆V
titrační křivky (tj. v bodě ekvivalence)
maximum.

E (mV)

15
∆E
10
∆V
(mV ⋅ µl −1 ) 5
0
-5

Obr. 5.3.4: Příklad derivační potenciometrické
titrační křivky (1. derivace).
2. derivace: Vypočteme 2. derivaci
titračních dat a vyneseme je do grafu.
∆2 E
= f (V ) protíná v inflexním
Funkce
∆V 2
bodě titrační křivky (tj. v bodě ekvivalence)
vodorovnou osu (nulová funkční hodnota).

Vekv 200

0

100

0

100 Vekv 200V (ul)300

V
(ul)
V (µl)

300

15
10

E (mV)

∆E
5
∆V 2
0
(mV ⋅ µl − 2 )
2

-5

Obr. 5.3.5: Příklad derivační potenciometrické
titrační křivky (2. derivace).
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-10
V (µl)

a
, kde
a−b
V1............. objem odměrného roztoku těsně před bodem ekvivalence, odpovídající poslední kladné druhé diferenci potenciálu
k............... přídavek odměrného roztoku v okolí bodu ekvivalence (přídavky v okolí bodu ekvivalence musejí být stejné).
a, b........... poslední kladná a první záporná druhá diference potenciálu

B. Početně (tab. 5.3.1): Výpočet bodu ekvivalence se provede podle vztahu Vekv. = V1 + k

Tab. 5.3.1:Příklad výpočtu bodu ekvivalence potenciometrických dat.
V (cm3)
naměřeno

∆ V (cm3)

0,100

E (mV)
naměřeno

∆ E (mV)
(1. diference potenciálu)

∆E
(mV/cm3)
∆V

182 – 203 = – 21

− 21

203
0,110 – 0,100 = 0,010 = k

0,010

0,110

182
0,010

0,120
0,130
0,140 = V1

3,5

350

19,8

1980

8,3
16,3

200,5
0,010

0,150

137,7 = a
157,5

15750

358
0,010

0,160

– 65,8 = b
91,7

9170

449,7
0,010

0,170

– 74,1
17,6

1760

467,3
0,010

Vekv.

480

180,7
0,010

= − 2100

(– 4,8) – (– 21) = 16,2

– 4,8
177,2

0,010

0,180

∆2 E
(2. diference potenciálu)

– 13,9
3,7

370

471
137,7
= 0,140 + 0,01
= 0,147 cm 3
137,7 − (−65,8)
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Úkol: Potenciometricky stanovit obsah vitamínu C ve vzorku ovoce nebo zeleniny.
Potřeby: 8 ks kádinek o objemu 50 cm3, váhy, nedělená pipeta na 50 cm3, mikropipeta
na 20 – 200 µl, nálevka, nerezový nůž, Petriho miska, 2 třepací baňky po 200 cm3, 2 gumové
zátky, 1 třepací nádobka na 250 cm3 se zátkou, ionmetr, indikační platinová elektroda,
referentní kalomelová elektroda, mixér, třepačka, elektromagnetická míchačka, plastové
míchadélko, pyknometr, 0,4 % roztok škrobu, odměrný roztok jodu o koncentraci takové, aby
1 cm3 I2 ztitroval přibližně 1,1 mg askorbové kyseliny (přesná koncentrace je uvedená na
reagenční láhvi), 0,2 mol.dm–3 roztok octanového pufru, ovoce nebo zelenina dle instrukcí
vyučujícího.
Postup:
– Nejprve upravíme vzorek k analýze. Ovoce či zeleninu před analýzou očistíme studenou
vodovodní vodou, pak destilovanou vodou a osušíme. Potom odstraníme slupku a jádřinec
či jádra nerezovým nožem. Analyzovat budeme dužninu. Umyjeme a osušíme si ruce.
– Zjistíme hmotnost ovoce či zeleniny určeného k analýze:
o Zvážíme Petriho misku se vzorkem dužniny (m1). Ovoce nebo zeleninu pak překlopením Petriho misky vložíme do nádoby mixéru (ovoce nebo zeleniny se při přemisťování nesmíme dotknout. Ruka, kterou držíme Petriho misku, musí být čistá a suchá).
o Petriho misku se zbytky vzorku zvážíme (m2)
o Vypočítáme čistou hmotnost ovoce či zeleniny (m3 = m1 – m2)
– Ke zváženému ovoci a zelenině přidáme do nádoby mixéru pipetou 250 ml 0,2 mol.dm3
octanového pufru. Mixujeme na stupeň 2 po dobu 3 minut, pak vypneme. Pokud směs
ještě není homogenní, počkáme 1 minutu a pak ještě 3 minuty mixujeme.
– Homogenizovanou směs v uzavřené třepací nádobce 15 minut třepeme na třepačce.
– Před samotnou potenciometrickou titrací provedeme orientační stanovení (titrací roztokem
jodu s vizuální indikací pomocí škrobu). Do kádinky o objemu 50 cm3 navážíme přibližně
10 až 20 g směsi (hmotnost směsi je nutno znát na 0,01 g přesně). K této směsi přidáme
0,5 cm3 0,4% roztoku škrobu, vložíme míchací tělísko, kádinku umístníme do středu
magnetické míchačky a zapneme míchání. Do pipety o objemu 1 cm3 nasajeme roztok I2
(o koncentraci uvedené na reagenční láhvi) po rysku. Pipetu držíme ve svislé poloze, do
kádinky vypouštíme roztok jodu a pozorujeme změnu zbarvení. Titrujeme do
modrofialového zbarvení.
– Ze spotřeby přidaného odměrného roztoku jodu úměrou vypočítáme navažované množství
směsi pro následující potenciometrickou titraci tak, aby spotřeba roztoku jodu při
potenciometrické titraci byla aspoň 0,2 – 0,4 cm3.
– Potenciometrickou titraci provedeme následujícím způsobem:
o Do kádinky o objemu 50 cm3 odvážíme vypočítané množství homogenizované směsi
(nutno znát na 0,01 g přesně), vložíme míchací tělísko, umístníme ji do středu magnetické míchačky a do roztoku ponoříme elektrody (srovnávací kalomelovou a indikační
platinovou) omyté destilovanou vodou a osušené tampónem. Elektrody připojíme
k ionmetru a zapneme míchání.
o Nejprve jednorázově přidáme mikropipetou 100 µl odměrného roztoku jodu a změříme
napětí. Pak přidáváme po 20 µl a měříme napětí. Skončíme nejméně 10 přídavků za
bodem ekvivalence. Titraci provedeme dvakrát. Titrační křivku, normální i první a druhou derivativní, sestrojíme pomocí tabulkového procesoru „Excel“.
– Vypočítáme obsah vitamínu C v mg na 100 g čisté váhy dužniny ovoce nebo zeleniny.
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– Po skončení titrace vypneme míchání, vyjmeme elektrody, opláchneme a osušíme.
Referentní elektrodu zakryjeme krytkou.
– Hustotu octanového pufru zjistíme pyknometrem a vypočteme pak hmotnost pufru
přidaného do mixéru.
Protokol:
1) Zvolený druh ovoce (zeleniny), datum měření.
2) Tabulka s naměřenými a částečně zpracovanými daty dle následujícího rozpisu:

V (cm3)

∆ V (cm3)

E (mV)

∆ E (mV)

∆E
∆V

∆2 E
∆V 2

∆E
∆2 E
= f (V ) ,
= f (V ) .
∆V
∆V 2
Určení bodu ekvivalence graficky jednou zvolenou metodou.
Je-li možno, také výpočetní určení bodu ekvivalence.
Výpočet hustoty octanového pufru z pyknometrických údajů, výpočet hmotnosti
octanového pufru.
Obsah askorbové kyseliny připadající na 100 g čisté váhy dužniny ovoce či zeleniny.
Srovnání získaného výsledku s údaji ve skriptech.

3) Grafy E = f(V),
4)
5)
6)
7)
8)

5.4 Adsorpce potravinářského barviva E 102 (tartrazin) na aktivním uhlí
Teorie: Adsorpce látek na povrchu tuhé fáze hraje významnou roli v četných případech chemické syntézy (mechanismus katalytického účinku řady látek je dán právě adsorpcí
reaktantů na katalyzátor) a analýzy (např. adsorpční chromatografie a jiné separační metody).
Významnou roli hrají adsorpční jevy i v průmyslové praxi – barvířství (barvení předmětů),
lékařství a farmacie (např. využití tzv. živočišného uhlí). Adsorpce bývá často využívána jako
separační metoda k odstraňování nežádoucích látek ze směsi (zachycování průmyslových exhalátů, filtry v plynových maskách, v kuchyňském odsavači par, v pachovém filtru u fritovacího hrnce,...). Podobně v biologii může být poznání základních zákonitostí adsorpce prospěšné pro pochopení mnohých dějů, např. při kumulaci látek na buněčné membráně i při jejich
transportu přes membránu. Kvantitativně byla závislost naadsorbovaného množství adsorbátu35 na jeho rovnovážné koncentraci c popsána např. pomocí Langmuirovy izotermy nebo
Freundlichovy izotermy.

35

Adsorbát je ta látka, která je adsorbována, tj. která se váže na povrch jiné látky (tuto jinou látku nazváme
adsorbent).
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Langmuirova izoterma:
Γ ωc
, kde
Γ = max
1 + ωc

Freundlichova izoterma:

(1)

Γmax ... nejvyšší možné naadsorbovatelné
množství připadající na jednotku hmotnosti
adsorbentu
ω ...... adsorpční koeficient
Známe-li závislost Γ na c, můžeme hodnoty
Γmax a ω stanovit, provedeme-li linearizaci
Langmuirovy izotermy (viz str. 44).

1

Γ = pc m

, kde

(2)

p, m ... konstanty.
Známe-li závislost Γ na c, můžeme hodnoty
p, m stanovit, provedeme-li linearizaci
Freundlichovy izotermy. K tomu účelu
logaritmujme vztah (2)
ln Γ = ln p +

1
ln c
m

a zavedeme substituci:

y = a + b.x
Úkol: Proměřit závislost naadsorbovaného množství tartrazinu (žluté potravinářské
barvivo E 102) na jeho rovnovážné koncentraci (stanovit fotometricky) v roztoku za
konstantní teploty (tj. adsorpční izotermu). Stanovit konstanty obou izoterem, vypočítat a graficky znázornit teoretický průběh každé z obou izoterem pro adsorpci tartrazinu na aktivním
uhlí. Zvážit, zda naměřená data vyhovují lépe izotermě Langmuirově, nebo Freundlichově.
Potřeby: fotometr, 4 odměrné baňky 50 cm3, kádinka, 12 baněk na jímání filtrátu po
250 cm3, 6 nádobek na třepání se zátkami, třepačka, 6 nálevek se stojanem, filtrační papír,
kopistka na navažování, pipety na 50, 20, 10 a 5 cm3, mikropipeta s nastavitelným objemem
na 200 µl nebo na 1000 µl, aktivní uhlí, potravinářské barvivo E102 (tartrazin).
Postup:
– Zapneme spektrofotometr a necháme jej žhavit.
– Navažovací kopistku důkladně opláchneme destilovanou vodou a osušíme.
– Do odměrné baňky o objemu 50 cm3 navážíme na analytických vahách kopistkou 0,07 až
0,09 g tartrazinu následujícím způsobem:
o Zvnějšku suchou odměrnou baňku postavíme na misku analytických vah a vytárujeme.
o Baňku vyjmeme, kopistkou do ní umístíme MALÉ MNOŽSTVÍ tartrazinu (kopeček
asi 2×2×1 mm) a zvážíme. Hmotnost musíme znát s přesností na desetiny miligramu.
– Baňku doplníme destilovanou vodou po rysku (barvivo případně ulpělé v hrdle baňky
destilovanou vodou spláchneme dovnitř), uzátkujeme a dobře protřepeme (baňkou vzhůru,
hrdlem dolů).
– Kopistku důkladně opláchneme od barviva a osušíme.
– Do šesti třepacích nádobek navážíme stejným způsobem do každé asi 10 – 15 mg
aktivního uhlí (nutno znát u každého vzorku na desetiny miligramu přesně).
– Do třepacích nádobek s aktivním uhlím napipetujeme nejprve destilovanou vodu a pak
roztok barviva podle níže uvedeného rozpisu:

–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–
–

zásobní roztok
A
ředění
číslo aktivní uhlí destilovaná
tartrazinu (cm3)
roztoku
(mg)
voda (cm3)
(λmax, 2 cm)
1
50
0,5
neředit
2
50
1
neředit
3
50
2
neředit
4
50
5
5×
5
40
10
10×
6
30
20
50×
Při vsypání do třepací nádobky se uhlí nesmí zachytit v hrdle nádobky v místě, kde bude
zátka (toto aktivní uhlí by se při třepání nedostalo do kontaktu s roztokem).
Třepací nádobky s roztokem barviva a aktivním uhlím důkladně uzavřeme zátkami a protřepáváme na třepačce nejméně 30 minut.
Pro výběr vhodné vlnové délky λmax pro měření a pro stanovení molárního absorpčního
koeficientu při zvolené vlnové délce λmax napipetujeme mikropipetou 0,5 – 0,6 cm3
(použitý objem zapsat!) zásobního roztoku tartrazinu do odměrné baňky o objemu 50 cm3
a doplníme vodou po rysku.
Proměříme absorpční spektrum tohoto roztoku v rozsahu vlnových délek 300 – 700 nm.
Pro další práci vybereme tu vlnovou délku, při které je absorbance nejvyšší. Tuto vlnovou
délku označíme λmax. Zapíšeme si délku kyvety (= optická dráha).
Pod nálevky vložíme řadu baněk pro jímání filtrátu a vložíme do nich skládané filtry,
jejichž okraj je asi 1 – 2 cm pod okrajem nálevky.
Po 30 minutách třepání vypneme třepačku a přibližně 15 – 20 cm3 každého roztoku navlhčíme připravený čistý a suchý filtrační papír v nálevce tak, aby se co největší plocha
filtračního papíru zbarvila (papír, podobně jako aktivní uhlí, má schopnost adsorbovat
barvivo, což může zkreslit výsledky. Pro vyloučení adsorpce se filtrační papír musí před
jímáním vzorků určených k analýze barvivem nasytit).
Takto získaných 20 cm3 filtrátu vylijeme.
Zbytek roztoků přefiltrujeme přes takto připravený filtrační papír do čistých suchých baněk36. Filtrát použijeme pro fotometrické stanovení koncentrace barviva.
Při vlnové délce λmax změříme absorbanci filtrátů. Roztoky 4 – 6 zředíme do odměrných
baněk 50 cm3 podle ve výše uvedeného rozpisu a absorbanci změříme pro zředěný roztok.
Zbylé aktivní uhlí z třepacích nádobek přefiltrujeme a spolu s filtračním papírem vyhodíme do koše (nevylévat do umývadla – hrozí ucpání výlevky).
Veškeré laboratorní sklo po skončené práci pečlivě vyčistíme (kartáčem od aktivního uhlí
a vodou, v případě nutnosti ethanolem od barviva).

Protokol:
1) Navážka tartrazinu, koncentrace zásobního roztoku (g/cm3).
2) Koncentrace roztoku E102 použitého pro měření absorpčního spektra, délka kyvety (cm).
3) Tabulka zahrnující pro tento roztok: vlnovou délku, absorbanci, molární absorpční
koeficient (vypočíst podle Lambertova-Beerova zákona).

36

Buďte ohleduplní ke svým kolegům. Pokud víte, že po Vás bude ještě někdo jiný provádět totéž měření, je
nutno ihned po skončení práce jak třepací nádobky, tak i baňky pro jímání filtrátu nechat sušit v sušárně.
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4) Graf (absorpční spektrum tartrazinu jako závislost molárního absorpčního koeficientu na
vlnové délce).
5) Tabulka obsahující následující údaje:
číslo roztoku
1 2 3 4 5 6
m – navážka aktivního uhlí (g)
objem destilované vody (cm3)
objem zásobního roztoku E 102 (cm3)
c0 (mg/ cm3) – koncentrace barviva E 102 před adsorpcí
absorbance (zředěného) roztoku po filtraci
koncentrace barviva ve zředěném filtrátu (mg/cm3) vypočtená
z Lambertova-Beerova zákona
koncentrace c1 barviva v neředěném filtrátu (mg/cm3) vypočtená z dat
v předchozím řádku podle ředění
snížení koncentrace barviva adsorpcí (mg/cm3) ... ∆c = c1 – c0
∆c
naadsorbované množství barviva (mg/g aktivního uhlí) ... Γ =
⋅V
m
V … celkový objem roztoku v třepací nádobce
1
(pro Langmuirovu izotermu)
x=
c1
1
y = (pro Langmuirovu izotermu)
Γ
ln c1 (pro Freundlichovu izotermu)
ln Γ (pro Freundlichovu izotermu)
1
1
6) Langmuirova izoterma: graf závislosti y = na x = , regresní rovnice37.
Γ
c1
7) Konstanty Langmuirovy izotermy Γmax , ω vypočtené na základě regresní přímky.
8) Konkrétní zápis Langmuirovy izotermy včetně konstant zjištěných v předchozím bodě.
9) Tabulka 10 zvolených hodnot c1 a k nim z Langmuirovy izotermy vypočítaných hodnot Γ.
10) Graf obsahující 2 závislosti: – experimentálně zjištěné body [c1, Γ] ... body nepropojovat
– z dat zjištěných v bodě 8) teoreticky vypočítaná závislost Γ = f(c1) ... zakreslit pouze
hladkou spojující křivku, body naopak nezakreslovat. Stejnou barvou i typem čáry
zakreslit i přímku Γ = Γmax.
11) Freundlichova izoterma: Graf závislosti ln Γ na ln c1, regresní rovnice, regresní přímka.
12) Konstanty Freundlichovy izotermy k , p vypočtené na základě regresní přímky.
13) Konkrétní zápis Freundlichovy izotermy včetně konstant zjištěných v předchozím bodě.
14) Tabulka 10 zvolených hodnot c1 a k nim z Freundlichovy izotermy vypočtených hodnot Γ.
15) Graf obsahující 2 závislosti analogicky bodu 10).
37

Je vhodné použít tabulkový procesor, např. Excel. Z dvojic [x,y] sestrojíme graf, na který poklepeme. Pak
pravým tlačítkem myši klepneme na datovou řadu v grafu a z nabídky, která se objeví, vybereme příkaz Přidat
spojnici trendu. V následující nabídce zvolíme typ trendu a regrese: lineární a v nabídce Možnosti zadáme
požadavek Zobrazit rovnici regrese.
Různé verze Excelu mohou mít tato hesla mírně odlišně formulovaná, princip je však stejný. Výpočet regresní
rovnice je také běžným vybavením řady kalkulaček. Pro velké množství jejich typů však nelze práci s nimi
vysvětlit v těchto skriptech. Studenti ji musí v případě zájmu zvládnout sami pomocí návodu ke své kalkulačce.
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