Univerzita Karlova v Praze
Pedagogická fakulta
Katedra chemie a didaktiky chemie

Chemie Verneovek

Diplomantka: Olga Deutschová
Vedoucí práce: Doc. RNDr. Karel Holada, CSc.

Praha 2008

-1 -

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala
samostatně pod vedením Doc. RNDr. Karla Holady. CSc,
kterému touto cestou velmi děkuji za cenné připomínky a
velkou pomoc a podporu při mé práci. V práci jsem
použila informační zdroje uvedené v seznamu.

Praha, 18.3.2008

podpis

-2-

Výpůjční list
Souhlasím s prezenčním zapůjčením mé diplomové práce ke studijním účelům za
předpokladu, že bude řádným způsobem citována, a že se zájemce zapíše do následující
tabulky.

Číslo

Datum
vypůjčení

Jméno a příjmení

Adresa školy pracoviště

Podpis

r

V Praze 18. 3. 2008

Olga Deutschová

Obsah
1. Úvod

str. 5

1.1 Cíl

str. 6

1. 2 Efektnost a efektivita chemického pokusů

str. 6

2. Pedagogická část

str. 7

2. 1 Metody výuky aplikovatelné v chemii

str. 7

2. 2 Motivace

str. 9

3. Chemická část

str. 10

3. 1 Zájmová činnost v chemii

str. 10

3. 2 Specifické činnosti učitele chemie a jeho žáků

str. 11

4. Biografie

str. 13

5. Dílo Julese Vernea

str. 16

6. Přehled témat a činností

str. 21

7. Praktická část

str. 23

7.1

Ze Země na Měsíc, kapitola 9

str. 24

7. 2

Tajuplný ostrov, kapitola 8

str. 27

7. 3

Ze Země na Měsíc, kapitola 23

str. 33

7. 4

Ocelové město, kapitola 8

str. 34

7. 5

Doktor Ox

str. 37

7. 6

Vynález zkázy, kapitola 8

str. 44

7. 7

Robur Dobyvatel, kapitola 6

str. 48

7. 8

Hvězdajihu, kapitola 8

str. 54

7. 9

Dvacet tisíc mil pod mořem, kapitola 12

str. 57

7. 10

Tajuplný ostrov, kapitola 9

str. 65

7. 11

Tajuplný ostrov, kapitola 10

str. 68

7.12

Tajuplný ostrov, kapitola 17

str. 70

7.13

Tajuplný ostrov, kapitola 18

str. 72

8. Závěr

str.^k

9. Použitá literatura

str. 75

10. Příloha (CD)

-4-

1. Úvod
V současné době je stále obtížnější upoutat pozornost žáků během výuky a vybavit je
do života širokým vzdělanostním základem a žádoucími klíčovými kompetencemi, které jsou
dnes stavěny do popředí. Proto bych zde ráda nabídla učitelům chemie možný způsob, jakým
lze žáky seznámit s učivem. Snažím se nabídnout zcela konkrétní činnosti a zároveň
nechávám učitelům volnou ruku v uplatnění a rozvíjení dále uvedených témat (viz tabulka č.
1). Vycházím z toho, že schopnosti, které si žáci osvojí během vyučování, by měly být
založeny na jejich znalostech, zkušenostech a hodnotách. Tato diplomová práce nabízí řadu
možností, jak lze uchopit výuku chemie a zábavnou formou žákům předat důležité poznatky
z tohoto oboru, motivovat je к dalšímu studiu a samostatné činnosti.
Četba a téma diplomové práce má význam pro mediální výchovu a možnost rozvíjet u
žáků klíčové kompetence v rámci RVP a ŠVP.
Právě dnes je aktuální dbát důraz na rozvíjení klíčových kompetencí u žáků ZŠ a SŠ.
Tato diplomová práce obsahuje řadu konkrétních činností, kterými se učitel může zaměřit na
jednotlivé kompetence. Rozhodně sem patří kompetence к učení, к řešení problémů,
komunikativní, kompetence pracovní a sociální kompetence.
Zájemci o níže uvedenou problematiku se naučí řešit samostatně běžné pracovní i
mimopracovní problémy, využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a
efektivně pracovat s informacemi a aplikovat základní matematické postupy při řešení
praktických úkolů.
Učitel žákům může vybrat pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, jak
žáky motivovat, aby se ochotně věnovali dalšímu studiu a celoživotnímu učení.
Žáci sami vyhledávají a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a
systematizace je efektivně využívají v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě.
Metodické postupy operují s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci
do souvislostí, propojují do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na
základě toho si mohou žáci vytvářet komplexnější pohled na přírodní, společenské a kulturní
jevy. Žáci se mohou díky této práci naučit vyhledávat informace vhodné к řešení problému,
nacházet jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívat získané vědomosti a dovednosti к
objevování různých variant řešení, dále rozumět různým typům textů a záznamů, obrazových
materiálů. Pro dnešní moderní dobu je nezbytné, aby si žáci osvojili využívání informačních a
komunikačních prostředků a technologií pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem.
Tato práce obsahuje otázky, které by žáky měly navést právě к osvojení výše uvedených činností.
(autorka)
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1 . 1 Cíl
Cílem této diplomové práce je podněcovat žáky к tvořivému myšlení, řešení problémů,
motivovat je pro další studium chemie a rozvíjet u nich vědomosti a dovednosti nejen v oboru
chemie.
Chemie je především věda o látkách a jejich reakcích, proto je důležité, aby s nimi byli
žáci seznámeni. Díky bezpečnostním úpravám v zákoně o používání chemikálií na ZŠ a SŠ,
se žáci s řadou látek nemohou seznámit osobně, a tak přirozeně vyplývá, že by měly být
uplatněny specifické činnosti učitele chemie a jeho žáků. Specifické činnosti učitele mají
imanentní silný motivační účinek a můžou udělat výuku zábavnou, (autorka)
Učební úlohy hrají důležitou roli v edukačním procesu žáků, jak se zmiňují Mgr.
Frýzková a PhDr. Pumpr ve svém článku: Učební úlohy jako didaktické situace podporují
aktivní interakci žáka s učební látkou, jsou základním prostředkem к naplňování
cílů. Vhodně zvolenými úlohami je možné naplňovat více cílů zároveň - například
cíle v podobě rozvíjení klíčových kompetencí či konkrétnější cíle v podobě

učebních
dlouhodobé

očekávaných

výstupů oboru z RVP ZV. (Pumpr, V., Frýzková, M.: К využití učebních úloh ve výuce
chemie na ZŠ, Biologie, chemie, zeměpis, 2/2008)

1. 2 Efektnost a efektivita chemického pokusů
V úlohách, které tato práce obsahuje, se odráží důležitost rozvíjení klíčových
kompetencí a nezastupitelnost chemických pokusů ve výuce chemie, jak ukazují v článku pan
doktor Pumpr a doktor Adamec: O tom, že experiment ve výuce chemie má své nezastupitelné
místo snad nikdo nepochybuje. Co však pokusům chybí a co by učitelé jistě ocenili, je způsob,
jak pokus zařadit do výuky.
(Pumpr, V., Adamec, M.: К využití pokusu ve výuce chemie v základním vzdělávání)
Jedním z diskutovaných problémů posledních let je i velký vliv médií na mladé lidi.
Televize nám nabízí jednoduše vstřebatelné informace a pasivní zábavu, tím dochází k tomu,
že mladá generace není dostatečně sečtělá a tím je i ochuzená o určitou formu rozvoje jejich
osobnosti. Prostředkem, kterého využívám ve své práci, jsou literární díla Julese Vernea.
Sekundárním významem této práce je přiblížit žákům literaturu, která je šitá na tělo pro mladé
dobrodruhy, a tak, jak doufám, v nich podnítí větší zájem o četbu.
Vhodnou aplikací této diplomové práce do výuky chemie může učitel s žáky zkoumat
nejen přírodní fakta a souvislosti s využitím empirických metod, ale také vzbuzovat v žácích
potřebu klást si otázky o průběhu a příčinách různých chemických procesů, správně tyto
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otázky formulovat a hledat společně adekvátní odpovědi. Jednou z hlavních činností žáků je
také posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných informací, tím se i utváří
jejich způsob myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovených domněnek a chápání celého
problému v širokých souvislostech.
Pro nás je také důležité uvědomit si, ve které době žil Jules Verne, jakých prostředků
jeho hrdinové využívají a upozornit žáky na způsob smýšlení jeho hrdinů. Zde mám na mysli
především využívání přírodních zdrojů a šetrné chování к přírodním systémům, které si lidé
v tehdejší době dostatečně neuvědomovali. Touto cestou může učitel chemie vysvětlit žákům
vliv lidských činností na stav životního prostředí.
Tato diplomová práce vychází z RVP a měla by sloužit pro učitele chemie jako
inspirace a řešení, jak u žáků rozvíjet klíčové kompetence a motivovat je během výuky.
V rámci Š VP mají dnes učitelé možnost přizpůsobit výuku dle vzdělávacích potřeb žáků, mají
volbu vlastních vzdělávacích cest a výběru metod, kterými budou vyučovat. Zvolením
vhodného učiva, metod, organizační formy výuky, pomůcek atd. mohou efektivně naplňovat
svůj předem vytýčený cíl. (autorka)

2. Pedagogická část

2. 1 Metody výuky aplikovatelné v edukačním procesu chemie:

1. slovní metody - užívají se samostatně, ale doprovázejí i všechny ostatní metody
vyučování.
a) monologické - výklad učitele ve formě vyprávění, vysvětlování nebo školní
přednášky
b) dialogické - při nichž dochází к výměně názorů mezi žáky a učitelem nebo mezi žáky
navzájem (rozhovor, dialog, diskuze, brainstorming)
c) práce s textem - práce s učebnicí, encyklopediemi, odpornými časopisy
(Skalková, J.: Obecná pedagogika, Praha, 1999)

2. Názorně demonstrační metody - zaujímají významné místo zejména při výuce
přírodovědných předmětů. Umožňují, aby výuka byla dostatečně konkrétní,
přesvědčivá a zajímavá. Spojují v sobě metodu demonstrace a pozorování. Předváděny
bývají reálné jevy a předměty, nebo jejich modely či obrazy.
a) demonstrační pokus - může být ve výuce zařazen různými způsoby
-7-
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před výkladem nového učiva, kdy má především motivační význam
současně s výkladem nového učiva nebo po výkladu učiva, kdy je demonstrací,
případně aplikací probraného učiva, takto pravidelně zařazovaný pokus se stává
podnětem k tomu, aby žáci pozorně sledovali výklad, protože očekávají, že nové
poznatky budou záhy potřebovat (Dušek, 2000)

b) exkurze - organizační forma vyučování, v níž převládají názorně demonstrační
metody, žáci se při ní bezprostředně seznamují s realitou a vnímají její vlastnosti, na
závěr exkurze se doporučuje požadovat od žáků písemně zpracovanou zprávu
(protokol), zahrnující odpovědi na předem připravené otázky
c) práce s obrazem - názorné ztvárnění učiva, od prosté kresby na tabuli, přes nástěnné
obrazy, ilustrace v učebnicích až po obraz vytvářený pomocí dynamické projekce
počítačovou grafikou
d) instruktáž - poskytování instrukcí к osvojení požadovaných dovedností a postupů,
uplatňuje se zejména při vytváření a rozvíjení různých druhů kompetencí, zejména
motorických, pracovních, technických a sociálních.
- sestává se z následujících kroků:
o

vysvětlení obsahu a cíle plánované činnosti

o

popis postupu jednotlivých kroků, popř. jejich demonstrace

o

řízení činnosti (sledování práce žáka, upozorňovat na eventuální problémy)

o

shrnutí a zopakování postupu

3. metody vytváření praktických dovedností - v každém vyučovacím předmětu si žáci
osvojují vědomosti a dovednosti a na jejich základě se potom vytvářejí prakticky
využitelné kompetence
a) napodobování - učitel by měl dbát, aby jako vzor působil na žáky pozitivně
b) manipulování
c) laborování - umožňuje provádět jednoduché pokusy, jimiž si žáci ověřují poučky a
poznatky, provádí se většinou ve skupinkách, takže umožňuje dělbu práce, vzájemné
doplňování a obohacování
d) produkční metody - postupy, úkoly a operace při nichž vzniká nějaký smysly
registrovaletný produkt, výkon, výtvor nebo výstup

4. aktivizující metody - charakterizují se jako postupy, při nichž se výchovně
vzdělávacích cílů dosahuje především na základě vlastní učební činnosti žáků, a které
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vedou k rozvoji myšlenkové kultury žáků, a to z hlediska získávání vědomostí i
myšlenkových dovedností, rozvoje iniciativy a poznávacích potřeb
a) diskuze
b) heuristické metody - zaměřeny na tvůrčí řešení problémů, učitel nesděluje žákům
poznatky v hotové podobě, ale vede je k tomu, aby je samostatně objevovali, může
klást problémové otázky, upozorňovat na různé problémy, seznamovat se
zajímavostmi apod.
c) situační metody - navazují na požadavek spojení školy se životem, spočívají v řešení
problémů, které vycházejí z nějaké skutečné události, konfliktu nebo střetu zájmů
v aktuální sociální situaci
d) didaktické hry - motivační prvek, vhodné také к opakování, procvičování
(Skalková, J.: Obecná pedagogika, Praha, 1999)

2. 2 Motivace
- důležitý činitel působící na efektivitu učení, prostředek zvyšování efektivity učební činnosti
žáků ve vyučování
- motivaci by měl učitel přistupovat zodpovědně a navodit takové podmínky, které obsahují
tak silné incentivy pro danou skupinu potřeb, že je pravděpodobné, že právě z aktivizace
daných potřeb - např. prvku soutěžení ve vyučování aktivizují sociální potřeby u všech žáků,
nebo dobře prováděné problémové vyučování pravděpodobně bude aktivovat v široké míře
poznávací potřeby žáků (P. Hartl: Psychologický slovník, Hrabal a kol.)
- učitel motivuje ve vyučování vědomě, navozováním vhodných podmínek a nevědomě,
především způsobem interakce s jednotlivými žáky
- projektováním vyučování může učitel záměrně navozovat ve vyučování takové podmínky,
ve kterých zvyšuje pravděpodobnost aktualizace určité skupiny potřeb žáků
a) projektovat vyučování z hlediska obsahů s ohledem na zvýšení aktualizace poznávacích
potřeb a zájmů žáků - problémové vyuč., názorné vyučování atd.
b) ovlivňovat sociální klima třídy způsobem vedení žáků při vyuč., případně zvolenou formou
vyuč. - demokratické či autokratické vedení, frontální nebo skupinové vyuč.

Vlastnosti motivace
- směřuje a udržuje naše chování, energetizuje chování (určování jeho síly), jako motivační
činitelé mohou posloužit zájmy žáků, poznávání vlastních výsledků, podporuje tendenci
dokončit započatou práci
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- vnitřní motivace - rozumí se tím dílčí motivy spjaté přímo s příslušným předmětem nebo
činností, které se žák učí, např. poznávací potřeba a zvídavost, potřeba činnosti, funkční
libost, někdy též uspokojení z toho, že jsem se něčemu naučil, uspokojení ze společné
činnosti, ze sociální komunikace a interakce při vyučování
- vnější motivace zahrnuje ty momenty, které jsou spjaty s příslušným předmětem a činností
jen zprostředkovaně, např.: odměna, pochvala, prestiž, trest, donucení
- vnitřní motivací rozumíme, pokud žák přijal cíl za svůj, má к němu silný emoční vztah a
učení přijímá jako nutnou podmínku к jeho dosažení
- využití vnější motivace ve výchovné praxi je běžné, ale nemělo by být hlavním, samotná
vnější motivace nestačí к dosažení dlouhodobých výsledků učení a ke zformování zralé
osobnosti (Fontana, D.: Psychologie ve školní praxi)

3. Chemická část

3 . 1 Zájmová činnost v chemii
= volitelná a nepovinná výuka chemie a školní a mimoškolní aktivita dětí a mládeže v chemii.
V problematice zájmové činnosti dětí a mládeže se ve světě přikládá značný význam. V tomto
ohledu hraje významnou roli koordinované působení celé společnosti. Metody práce v
zájmové činnosti jsou především metody praktické, názorné a problémové.
Dalším přínosem pro výuku chemie jsou exkurze. Podávají obraz o využití chemie v praxi a
zvyšují zájem o chemii. (Holada, K., Beneš, P.: Zájmová činnost v chemii, Praha, 1977)

3. 2 Specifické činnosti uči

a jeho žáků:

H
U/E
P

M

v

s
HRA

EXPERIMENT

UČENÍ

MODELOVÁNÍ

PRÁCE

VIZUALIZACE
SYSTEMATIZACE

(Holada, K.: Specifické činnosti učitele chemie a jeho žáků, Praha, UK, 2000)
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(Holada, К.: Specifické činnosti učitele chemie a jeho žáků, Praha, UK, 2000)

„ Všechno, co je člověk schopen vymyslet, dokáží jiní lidé jednou uskutečnit. Za docela
krátký čas budou naše telegrafy směšné, železnice příliš hlučné a neuvěřitelně pomalé. Dno
oceánů se stane nejprve cílem průzkumných výprav, potom ho lidé využijí stejně, jako dnes
čerpáme ze zlatých žil Země. Dvacáté století vytvoří zcela novou éru. " (Jules Verne)
Autor těchto řádků Jules Verne se pokusil ve svých knihách barvitě popsat obraz života ve
20. století. Ve svých knihách popsal vynálezy, které v jeho době byly obrovskou fantazií a
v dnešní době jsou dávno překonány. Verneovo dílo obsahuje přes 108 nových myšlenek,
nápadů a vynálezů, z nichž je 70 už samozřejmostí v běžném životě, 25 je objevených a pouze
13 je nerealizovaných.
J. Verne se opíral o racionální vědecké myšlenky, proto byla jeho fantazie podivuhodných
cest založena na vědecké pravděpodobnosti a často i vědecké předvídavosti. V jeho době, kdy
psal romány, nebyly ještě objeveny nebo vynalezeny elektromotory, ponorky, film, cesta na
měsíc, atomová puma, gramofon, telefon, vzducholodě, spalovací motory, automobily a
motocykly, natož letadla, fotobuňky či rozhlas a televize. Proto hrdinové J. Verna všechny
tyto stroje a přístroje museli vynalézt. Verneovým současníkům se jeho myšlenky zdály
neuvěřitelné, téměř nikdy nepřekročily hranice možností realizace. Podmínkou byl však vyšší
stupeň vědeckého a technického pokroku. Od smrti J. Verna uběhlo již více než jedno století.
Za tu dobu člověk ovládl atomovou energii, pronikl do kosmu, objevil makromolekulám!
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látky a zaznamenal další úspěchy a vynálezy. Věda překonala i ty kdysi nej podivuhodnější
verneovské fantazie - Nautilus kapitána Nemá, Albatros Robura Dobyvatele i Barbicanovu
cestu na Měsíc. (Janatka, J. M.: Neznámý Jules Verne, Mladá fronta, Praha 1959)

Při vší úctě к technické fantazii J. Verna, lze však nalézt v jeho popisech fyzikálních
nebo chemických jevů řadu omylů.
Hrdinové Verneových knih se při svých dobrodružstvích setkávají s řadou chemických
jevů, využívají svých znalostí chemie pro řešení situací, do kterých se dostávají.

Vážení zájemci o chemii, pokusila jsem se z díla Julese Verna vybrat všechny případy,
v kterých je třeba znalostí chemie. Zároveň se musíme na některé příklady podívat z hlediska
dnešních poznatků. Zvu Vás mezi hrdiny Vernerových románů, pokuste se s jejich pomocí
vyřešit úkoly, se kterými se museli utkat, (autorka)
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4. Biografie
Jules Gabriel Verne
(8.2. 1828 - 2 4 . 3 . 1905)
Jules Verne, francouzský spisovatel a dramatik, jeden z
nejpřekládanějších francouzsky píšících autorů vůbec se narodil
8. února roku 1828 na ostrůvku île Feydeau, ve městě Nantes
jako první z pěti děti pařížského právníka Pierra Vernea. Roku 1839 se nechal najmout jako
plavčík na loď do Indie, jeho rodiče to však zjistili a cestě zabránili. Roku 1847 odjel Jules
Verne do Paříže studovat práva a po ukončení studia se živil jako obchodník s akciemi. Roku
1857 se oženil s Honorií Morelovou, se kterou měl syna Michela, který po jeho smrti'dopsal
jeho nedokončená díla.
Jules Verne hodně cestoval a některé zážitky z těchto cest zapracoval i do svých
románů. Již roku 1859 navštívil Anglii a Skotsko, v roce 1861 se vydal do Skandinávie, roku
1867 do USA, dále pak navštívil např. roku 1878 severní Afriku a roku 1881 Nizozemsko,
Německo a Dánsko.
Literární ambice měl Jules Verne již od mládí, do světa literatury ho jako tajemníka
pařížského Théâtre lyrique uvádí sám A. Dumas st. Již v mládí se pokoušel Verne o literární
činnost. Psal (bez většího ohlasu) básně, povídky, písně, libreta a divadelní hry, např.
Zlomená stébla (1849, Les Pailles rompues). V roce 1862 se však seznámil s nakladatelem
Pierrem-Julesem Hetzelem, který vydal jeho dobrodružný román Pět neděl v balóně. Ten měl
tak obrovský úspěch, že nakladatel nabídl Vernovi exkluzivní smlouvu na dvacet let, v níž se
Verne zavázal napsat dva svazky ročně (nejde o počet titulů, protože některé romány byly
několikasvazkové). Tato smlouva Verna finančně zajistila a umožnila mu živit se pouze
psaním. Pierre-Jules Hetzel také vymyslel souhrnný název pro Vernovo dílo, a to
Podivuhodné cesty (Les Voyages extraordinaires), které měly podle něho „shrnout

všechny

znalosti zeměpisné, geologické, fyzikální, astronomické, tak jak je shromáždila moderní věda,
a zpracovat tak barvitým a poutavým způsobem ... dějiny světa".
Zájem o techniku ho přivedl ke spisovatelství a na doporučení nakladatele se zaměřil
na tvorbu pro mládež. Napsal asi 63 knih, v nichž předpověděl řadu vynálezů, jež se později
staly skutečností.
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Záhy se pak Jules Verne stal světoznámým spisovatelem pro mládež (i když sám si
přeje napsat "román o vědě" pro dospělé), svými, poutavým stylem psanými dobrodružnými
romány, v nichž jsou zobrazeny nejrůznější, ve Vernově době (zatím) neexistující, technické
vynálezy, se stává zakladatelem nového literárního žánru, tzv. sci-fi, tj. vědecko-fantastické
literatury, zároveň jimi neskrývaně sleduje výchovné cíle. Jules Verne věří, že rozvoj moderní
techniky povede zároveň к rozvoji lidské společnosti, že přispěje к sociálnímu a morálnímu
pokroku lidstva.
Roku

1864 uzavřel Hezel a Verne druhý kontrakt na napsání dějin velkých

zeměpisných objevů. Na tomto díle Verne spolupracoval s Gabrielem Marcelem (1843-1909),
knihovníkem ve francouzské Národní knihovně (Bibliothèque Nationale) v Paříži. Důvodem
spolupráce bylo především to, že Verne uměl mluvit a číst pouze francouzsky, zatímco velké
množství informací, které potřeboval ve své práci použít, bylo dostupné pouze v cizích
jazycích, které Marcel velmi dobře ovládal.
Autorství některých knih Julese Verna je sporné. Tak například se dnes již ví, že
román Trosečník z Cynthie napsal jiný francouzský spisovatel André Laurie (Verne provedl
pouze kontrolní práce a jeho jméno bylo přidáno z komerčních důvodů). Již předtím Verne
upravil, a to velmi podstatně, dva jiné Laurieho rukopisy. Tyto texty se staly základem dvou
románů, vydaných rovněž pod jménem Julese Verna: Ocelové město a Hvězda jihu. Rovněž
tak romány dokončené nebo přepracované jeho synem Michelem (např. Lodivod
Honba

za meteorem

nebo Podivuhodná

dobrodružství

výpravy

Barsacovy)

dunajský,
se podle

posledních výzkumů dosti liší od původního Verneova textu.
Vernea přitahuje i svět mladých lidí, v nichž vidí nositele pokroku a změny - tento svět
se pak odráží v jeho dobrodružných cestopisech: Děti kapitána Granta, Patnáctiletý kapitán či
Dva roky prázdnin.
Po porážce Francie Pruskem v prusko-francouzské válce v roce 1870 pak Jules Verne
zachycuje ve svém románu Ocelové město změnu francouzského vlasteneckého cítění,
obrátivšího se proti Němcům.
Jules Verne je autorem mnoha dalších románů, ať již cestopisných či těch, které
spadají do kategorie románů vědecko-fantastických, jeho tvorba patří mezi základní kameny
světové literatury pro mládež, jen málokdo se v dětství s jeho tvorbou nesetkal, jeho knihy,
především pro chlapce, znamenají podobný zážitek jako knihy dalšího velikána dětské
dobrodružné literatury, německého spisovatele K. Maye.
- 14-

Jules Verne žil a tvořil od roku 1879 v Amiens, kde také zemřel 24. března roku 1905.
Jeho syn Michel se postaral o vydání jeho posledního originálního románu Zatopená Sahara a
poté

knihou

Maják

na

konci

světa

zahájil

dlouhodobé

vydávání

dalších

svazků

Podivuhodných cest. V těchto dílech však Michel prováděl (jak již bylo řečeno) velké změny,
takže originální verze byly vydány až koncem 20. století. (Lottman, H. R.: Jules Verne,
Brána, Praha 1998)

Citáty:

Bez mnohého se člověk obejde, ale ne bez člověka.

Všechno, co si někdo dokáže představit, může někdo uskutečnit.

Tisíc cest vede к jednomu cíli.

Nejtěžší zkouškou lidské statečnosti je, když člověk zůstane sám.

Země nepotřebuje nové kontinenty, ale nové lidi.

(http://ld.johanesville.net/verne/citaty, 11.11.2007)
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5. Dílo Julese Vernea:
Za Vernova života obsahoval cyklus Podivuhodné cesty
padesát čtyři titulů, neboť do něho nebyla započítávána kniha
povídek Doktor Ox a román Trosečník z Cynthie, napsaný
společně s André Lauriem. Později se i tyto dva tituly staly
součástí cyklu, který autorův syn Michel rozšířil ještě o dalších
osm knih, počínaje Majákem na konci světa.
Zde Vám nabízím přehled Verneových děl, který může
posloužit jako další možná inspirace pro zábavné vyučování a to nejen v chemii. Dále je
vhodným námětem na domácí četbu pro žáky a motivací к prozkoumání činností, se kterými
se v románech čtenáři setkají.

1 - Cinq semaines en ballon (1863), 1 sv. - Pět neděl v balóně,
2 - Le voyage au centre de la terre (1864), 1 sv. - Cesta do středu Země,
3 - Voyages et aventures du capitaine Hatteras (1864-1865), 2 sv. - Dobrodružství kapitána
Hatterase,
4 - De la Terre à la Lune (1865), 1 sv. - Ze Země na Měsíc, česky též jako Do Měsíce,
5 - Les enfants du capitaine Grant (1867-1868), 3 sv. - Děti kapitána Granta,
6 - Vingt mille lieues sous les mers (1869-1870), 2 sv. - Dvacet tisíc mil pod mořem,
7 - Autour de la Lune (1870), 1 sv. - Okolo Měsíce,
8 - Une ville flottante (1871), 1 sv. - Plovoucí město,
9 - Aventures de trois Russes et de trois Anglais (1872), 1 sv. - Dobrodružství tří Rusů a tří
Angličanů,
10 - Le pays des fourrures (1873), 2 sv. - Země kožešin,
11 - Le tour du monde en quatre-vingts jours (1873), 1 sv. - Cesta kolem světa za 80 dní,
12 - Le docteur Ox (1874) - Doktor Ox, sbírka autorových novel a povídek,
13 - L'île mystérieuse (1875), 3 sv. - Tajuplný ostrov,
14 - Le Chancellor (1875), 1 sv. - Chancellor,
15 - Michel Strogoff (1876), 2 sv. - Michail Strogov (Carův kurýr),
16 - Les Indies noires (1877), 1 sv. - Cerné Indie,
17 - Hector Servadac (1877), 2 sv. - Hector Servadac (Na kometě),
18 - Un capitaine de quinze ans (1878), 2 sv. - Patnáctiletý kapitán,
19 - Les cinq cents millions de la Bégum (1879), 1 sv. - Pět set miliónů Begumy (Ocelové
-
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městó),
20 - Les tribulations d'un Chinois en Chine (1879), 1 sv. - Číňanovy trampoty v Číně, česky
též jako O život,
21 - La maison à vapeur (1880), 2 sv. - Dům na páru (Zemí šelem), česky též jako Nana
Sahib nebo Ocelový olbřím,
22 - La Jangada (1881), 2 sv. - Jangada (Tajemství pralesa), česky téžjako Osm set mil po
Amazonce,
23 - L'école des robinsons (1882), 1 sv. - Škola robinsonů, česky téžjako Dva Robinsoni,
24 - Le rayon vert (1882), 1 sv. - Zelený paprsek,
25 - Kéraban le têtu (1883), 2 sv. - Paličatý Kéraban, česky téžjako Tvrdohlavý Turek,
26 - L'étoile du sud (1884), 1 sv. - Hvězda Jihu,
27 - L'archipel en feu (1884), 1 sv. - Archipel v plamenech,
28 - Mathias Sandorff (1885), 5 sv. - Matyáš Sandorf (Nový hrabě Monte Christo),
29 - L'épave de Cynthia (1885), 1 sv. - Trosečník z Cynthie,
30 - Robur le Conquérant (1886), 1 sv. - Robur Dobyvatel, česky téžjako Vzducholodí kolem
světa,
31 - Un billet de loterie No 9672 (1886), 1 sv. - Los číslo 9672,
32 - Nord contre Sud (1887), 2 sv. - Sever proti Jihu,
33 - Le chemin de France (1887), 1 sv. - Cesta do Francie,
34 - Deux ans de vacances (1888), 1 sv. - Dva roky prázdnin,
35 - Sans dessus desous (1889), 1 sv. - Zmatek nad zmatek,
36 - Famille sans nom (1889), 2 sv. - Bezejmenná rodina,
37 - César Cascabel (1890), 2 sv. — César Cascabel (Oceánem na kře ledové),
38 - Mistress Branican (1891), 2 sv. - Paní Branicanová (V pustinách australských), česky též
jako Zajatec pustin,
39 - Le château des Carpathes (1892), 1 sv. - Tajemný hrad v Karpatech,
40 - Claudius Bombarnac (1893), 1 sv. - Claudius Bombarnac,
41 - Petit Bonhomme (1893), 2 sv. - Malý Dobráček,
42 - Mirifiques aventures de maître Antifer (1894), 2 sv. - Neobyčejná dobrodružství mistra
Antifera, česky téžjako Dobrodružná závěť,
43 - L'île hélice (1895), 2 sv. - Plující ostrov,
44 - Face au drapeau (1896), 1 sv. - Tváří к praporu (Vynález zkázy), česky téžjako Tváří v
tvář praporu vlasti,
45 - Clovis Dardentor (1896), 1 sv. - Clovis Dardentor (Milionář na cestách),
46 - Le sphinx des glaces (1897), 1 sv. - Ledová sfinga,
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47 - Le superbe Orénoque (1898), 2 sv. - Nádherné Orinoko (Na vlnách Orinoka),
48 - Le testament d'un excentrique (1899), 2 sv. - Závěť výstředníka, česky téžjako Hra o
dědictví,
49 - Seconde patrie (1900), 2 sv. - Druhá vlast,
50 - Le villange aérien (1901), 1 sv. - Ves ve vzduchu,
51 - Les histoires de Jean-Marie Cabidoulin (1901), 1 sv. - Příběhy Jeana-Marie Cabidoulina
(Záhadné dobrodružství velrybářské lodi),
52 - Les frères Kip (1902), 2 sv. - Bratři Kipové,
53 - Bourses de voyage (1903), 2 sv. - Cestovní stipendia,
54 - Maître du monde (1904), 1 sv. - Pán světa,
55 - Un drame en Livonie (1904), 1 sv. - Drama v Livonsku,
56 - L'invasion de la mer (1905), 1 sv. - Vpád moře (Zatopená sahara),
57 - Le phare du tour du monde (1905), 1 sv. - Maják na konci světa,
58 - Le volcan d'or (1906), 1 sv. - Zlatá sopka,
59 - L'agence Thompson and Co. (1907), 1 sv. - Trampoty páně Thompsonovy,
60 - La chasse au météore (1908), 1 sv. - Honba za meteorem,
61 - Le pilote du Danube (1908), 1 sv. - Lodivod dunajský,
62 - Les naufragés du Jonathan (1909), 3 sv. - Trosečníci z lodi Jonathan,
63 - Le secret de Wilhelm Storitz (1910), 1 sv. - Tajemství Viléma Storitze,
64 - L'étonante aventure de la mission Barsac (1919), 1 sv. - Podivuhodná dobrodružství
výpravy Barsacovy.

Další díla
- Les Premiers Navires de la Marine Mexicaine (1851) - První mexické námořní lodi,
historická novela vydaná poprvé ve společném svazku s románem Carův kurýr roku 1876,
- Martin Paz (1852) - historická milostná novela odehrávající se v peruánské Limě v době
indiánského povstání proti španělským kolonizátorům,
- Voyage à reculons en Angleterre et en Ecosse (1859) - Cesta pozpátku do Anglie a Skotska,
román jehož námět vytěžil Verne ze své cesty do zmíněných dvou zemí.
- Paris au XXe siècle - Paříž ve dvacátém století, román z roku 1863, který Hezel odmítl
vydat pro jeho přílišný pesimsmus. Verne pak rukopis založil mezi své ostatní rukopisy.
Teprve roku 1990 byl objeven Vernovým pravnukem a roku 1994 vydán.
- Les Forceurs de blocus ( 1865) - Prorazili blokádu, historická novela z období americké
občanské války vydaná poprvé ve společném svazku s románem Plovoucí město roku 1871,
- Géographie illustrée de la France et de ses colonies (1866) - Ilustrovaný zeměpis Francie,
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dílo započaté profesorem Théophile Lavalléem (1804-1866) a po jeho smrti na žádost Hezela
Vernem dokončené.
- Découverte de la Terre (Histoire générale des grands voyages et des grands voyageurs)
(1870-1880) - Historie velkých objevů (Objevování Země), několikadílný geografický a
historický spis.
- Les Révoltés de la Bounty (1879) - Vzbouřenci z Bounty, historická novela vydaná poprvé
ve společném svazku s románem Ocelové město roku 1879,
- Frritt-Flacc (1886) - fantastická novela vydaná poprvé ve společném svazku s románem Los
číslo 9672,
- Gil Braltar (1887) - fantastická novela vydaná poprvé ve společném svazku s románem
Cesta do Francie,
- Hier et demain (1910) - Včera a zítra, sbírka autorových novel a povídek, mezi nimi Ĺa
Journée d'un journaliste américain en 2889 - Den amerického novináře v roce 2889 a
L'Eternel Adam (Věčný Adam)

(http://ld.johanesville.net/verne/dilo, 14. 11. 2007)

-19-

"Dodnes se raději dívám na parní stroj nebo krásnou lokomotivu při práci, než abych se díval
na Rafaela" prohlásil spisovatel Jules Verne. Známe jej všichni, když ne z knížek, tak z filmů
Karla Zemana nebo televizních a divadelních adaptací.
Do světa literatury přinesl Verne podstatnou věc, která do té doby nebyla a funguje až do
dneška, a to je vzdělávací román. Situace v polovině 19. století byla podobná dnešku jen v
menším měřítku. Vycházelo mnoho knih, bylo obrovské množství autorů a nedalo se to
přečíst. Navíc nová střední třída, která se tlačila k moci, si říkala, na co číst básničky a
báchorky, děti je třeba vzdělávat, aby poznaly svět.
V tomto nakladatel Hetzel skvěle vedl Vernea, který to dokázal skvěle pojmout - vytvořil
román, který je zábavný, a přitom se dozvíte spoustu věcí o světě kolem. Tehdy, v době bez
moderních komunikačních médií, to byl jediný zdroj zajímavých informací až do objevu rádia
a televize.
Verne měl pro techniku obrovský cit. Když vezmeme například 20.000 mil pod mořem, tak
tam popisuje ponorku s motory na elektrický pohon. To dnes bereme jako naprostou
samozřejmost, ale v té době (v roce 1870) žádné prakticky použitelné elektromotory nebyly.
Verne viděl první ponorku na vlastní oči v roce 1867, a ta byla poháněna stlačeným
vzduchem. Verene také sázel na letadla a říkal, že budoucnost patří strojům těžším než
vzduch, a dodával, že vše je to jen otázka pohonu - "vyrobte dostatečně silný a dostatečně
lehký motor a lidé budou létat v letedlech a ne v balónech".
Z díla Julese Vernea jsou stále živé jeho nápady - kluk, který se v patnácti letech stane
kapitánem lodi, tajuplný ostrov, na kterém ztroskotáte, nemáte vůbec nic, ale pomůže vám
geniální inženýr, nebo Cesta kolem světa za 80 dní: chybí den, ale najedenou se objeví,
protože cestovali proti směru otáčení Země. Pokud se tyto nápady nějak nově zpracují, mohou
být stále inspirativní pro dnešní generace. (Ondřej Neff, ČT 24)
Jules Verne napsal neuvěřitelné množství vědecko-fantastických zmínek ve svých
románech. Já jsem z tohoto množství vybrala následující úryvky (viz tabulka č.l). Tyto
vybrané kapitoly jsou jen začátek práce, ve které by se dalo pokračovat dále a Verneovy
romány by mohly posloužit jako další podklady nejen pro zpestření učiva chemie ale i jiných
Předmětů, (autorka)
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6. Přehled témat a činností
Tabulka č. 1
Probírané téma
Střelný prach, převody jednotek,
výpočty, nitrocelulóza

Kniha, kapitola
Ze Země na Měsíc, kapitola IX.
Tajuplný ostrov, kapitola VIII.
Ze Země na Měsíc, kapitola XXIII.

Dýchání, vzduch, příprava kyslíku,

Ocelové město, kapitola VIII.

oxid uhličitý
Dr. Ox
Výbušniny, didaktické modely,
pyrotechnika

Vynález zkázy, kapitola XIII.

Syntetická léčiva, salicyl, chinin

Tajuplný ostrov, kapitola X.

Papír

Robur Dobyvatel, kapitola VI.

Krystalizace minerálů

Hvězda Jihu, kapitola VIII.

Elektrolýza vody

Dvacet tisíc mil pod mořem, kapitola XII.

Galvanické články, amalgám

Tajuplný ostrov, kapitola XVIII.

Výroba skla

Tajuplný ostrov, kapitola IX.

Kyselina sírová, kyselina dusičná,
jmýdelňování, nitroglycerín

Tajuplný ostrov, kapitola XVII.

Tabulka č. 2
_Tjj^činnosti
Laboratorní cvičení pro žáky

Video pokusy

Téma
1. Výroba ručního papíru
2. Příprava velkých krystalů krystalizací
volnou
1. Laboratorní příprava černého střelného
prachu
2. Zapálení a hoření připraveného černého
střelného prachu
3. Zapálení a hoření laboratorně
připraveného černého střelného prachu a
komerčně vyráběného černého střelného
prachu
4. Nitrace celulózy
5. Zapálení a hoření celulózy a nitrocelulózy
6. Příprava dětských kapslíků
-21 -

Otázky a úlohy na zamyslení

Referáty

JVlodely
Demonstrační pokusy pro učitele

7. Vybuchování dětských kapslíků
8. Boraxové perličky
9. Danielův elektrický článek
10. Vybuchující plechovka
11. Elektrolýza vody
1. Černý střelný prach
2. Celulóza a nitrocelulóza
3. Dýchání
4. Kyslík
5. Oxid uhličitý
6. Hasicí přístroje
7. Výbušniny
8. Papír, jeho výroba a recyklace
9. Krystaly a krystalizace
10. Amalgám
11. Soli
12. Elektrolýza vody
13. Sklo
14. Léčiva
15. Kyselina sírová
16. Elektrické články
1. Zásobování kyslíkem v projektu Apollo
2. Hasicí přístroje
3. Atomová bomba
4. Význam modifikovaných škrobů
5. Výroba skla, vodní sklo, silikagel, S Í O 2 ,
bílé saze
6. Chinin, alkaloidy, salicyl, vrba Salix,
aspirin, první syntetická léčiva - analogy,
přírodní léčiva, polosyntetická léčiva
7. Alfred Nobel
8. Česká kyselina sírová
1. Model děla
1. Příprava uhličitanu draselného resp.
pohlcování oxidu uhličitého louhem
2. Příprava kyslíku rozkladem peroxidu
vodíku
3. Příprava kyslíku oxidací peroxidu vodíku
4. Model hasícího přístroje
5. Elektrolýza roztoku chloridu sodného
s použitím diafragmy
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7. Praktická část
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,1. Ze Země na Měsíc, kapitola IX., str. 61 - 66 (Ze Země na Měsíc, Návrat, Brno, 2006)
IX.
KAPITOLA

Otázka střelného prachu

К

-Ш.Ж. projednání zůstala otázka střelného prachu, a občané
s úzkostí očekávali loto poslední rozhodnutí. Velikost střely, délka
děla byly stanoveny; jaké však bude množství střelného prachu potřebné к provedení exploze? Střelný prach, tento hrozDý činitel, který si
vsak člověk podmanil, měl být nyní povolán к sehrání úlohy v dosud
neslýchaných rozmérech.
Všeobecně panovala domněnka a časlo bývalo potvrzeno, že střelný
Prach byl vynalezen ve 14. století mnichem Schwartzem, který svůj
velký objev zaplatil životem. Avšak nyní je takřka dokázáno, že tato
historka má být zařazena mezi legendy středověku.
Střelný prach nebyl nikým vynalezen; pochází přímo z řeckého ohně
složeného ze súy a ledku. Jenomže od té doby smčs, která sloužila
к vydávám' ohně. se přeměnila ve výbušnou směs.
Přesto, že vzdělaní lidé velmi dobře znají nepravou historku o střelném prachu, přece má málokdo ponětí o jeho mechanické síle. Nuže,
a
to je to, co musí znát, aby se rozumělo vážnosti otázky předložené
výboru.
Litr střelného prachu váží dvě libry, a vytvoří, když je zapálen, čtyři
sta litrů plynu; tyto uvolněné plyny vlivem teploty dosahující dva tisíce

čtyři sta stupňů, zaujmou prostor čtyř tisíc litrů. Obsah střelného prachu
se má tedy к obsahu plynů, které vzniknou jeho spálením jako
Jedna ke čtyřem tisícům, a z toho je možné posoudit úžasný tlak plynů,
Jsou-li stlačeny v prostoru čtyřtisíckrát sevřeném.
Toto všechno členové výboru velmi dobře věděli, když se druhý den
se
SH ke schůzi. Barbicane dal slovo majorovi Elphistonovi, který býval
ředitelem skladišť střelného prachu.
„Drazí přátelé," řekl tento vzdělaný chemik, ..začnu nepopiiatelný011
äsly, která nám budou sloužit za základ. Dvacetičtyřlibernl koule,
° toeré zde předevčírem mluvil v tak poetických výrazech vážený J. T.
'«ton, byla vychrlena ohnivou tlamou pouze šestnácti librami střcl°ého prachu."
••Jste si tímto počtem jistý?" zeptaJ se Barbicane.
••Naprosto,'1 odpověděl major. „Armstrongovo dělo vyžaduje pou25
sedmdesát pět liber střelného prachu pro osmilibemi kouli, a Rodrnanova columbiada spotřebuje pouze sto šedesát liber střelného praa
by půltunovou kouli vrhla na šest miL Toto nemůže být popřeno,
i'bot já s á m j s e m t 0 zjisril v protokolu dělostřeleckého výboru."
" J ^ ' 3 sptávné," přisvědčoval generál.

га války

..Muže," pokračoval major, „a z toho plyne, že množství potřebného
™*taého prachu nestoupá přesné s váhou střely. Pro dvacetičtyřlibemí
ouli
se spotřebuje šestnáct liber střelného prachu, čili dvě třetiny váhy
Projektilu: tento poměr však není stálý. Počítejte — a zjistíte, že pro
Půltunovou kouli se místo tří set třiceti tří liber požaduje pouze sto
střelného prachu, čímž bylo to množství značně zmenše„Co tím chcete říci?" zeptal se prezident.
í.-Poženete-li, drahý majore, vaši teorii do krajnosti," ozval se J. T.
-Maston, „dospějete к závěru, íe získá-li vaše koule určitou váhu, nebudc
к jejímu vypálení zapotřebí žádný střelný prach."
-Přítel Mašton je blázínek ai po seriózní věci," bránil se major, „ať
« Však uklidní. Ihned navrhnu množství střelného prachu, které uspoř i l jeho dělostřeleckou ctižádost. Chci pouze naznač-it, že za války
^áha střelného prachu pro největší děla byla ze zkušenosti snížena az na
retinu váhv koule."

Л

т

е

,

aby se střelný prach vznítil okamžitě a tím aby byl jeho

Úplný."

b chom
>' ." mínil J- т. Maston, „navrtat několik děr, a tak
střelný prach na několika místech současně."
j " ^ c h y b n ě , " přisvědčoval Elphiston, „avšak tím bychom si práci
Pfach 1 n a d ň o v a l i - Vracím se tedy ke svému hrubozrnněmu střelnému
u
, který tyto překážky odstraňuje."
" u d č , " prohodil generál.
11

„Jakí množství, vážení přátelé, tedy navrhujete?"
Tří členové Gun-CIubu si na okamžik vyměnili pohledy.
„Dvě stě tisíc liber," ozval se potom Morgan.
„Pět set tisíc!" zvyšoval počet major.
„Osm set tisíc liber!" vykřikl J. T. Maston.
Tentokrát se Elphiston neosmelil pohlížet na svého kolegu jako na
přemrštěnce. Protože šlo o to poslat až na Měsíc kouli vážící dvacet
tisíc liber a poskytnout mu počáteční rychlost dvanáct tisíc yardů 2a
vteřinu.
Po vyřčení těchto návrhů následovalo ticho, které po chvíli přerušil
prezident Barbicane.
„Stateční přátelé," řekl klidným hlasem, „vycházím z té zásady, že
odpor našeho děla, konstruovaného tak, jak jsme chtěli, je neohraničený. Překvapím tedy asi váženého J. T. Mastona, když řeknu, že byl ve
svých výpočtech úzkostlivý, a navrhuji jeho počet osm set tisíc liber
střelného prachu zdvojnásobit."
„Pak ale bude nutné vrátit se к mému dělu^dlouhému púl míle."
„To je zřejmé," mínil major.
„Šestnáct set tisíc liber střelného prachu," pokračoval tajemník výboru, „bude zaujímat prostor dvacet dva tisíce krychlových stop.*)
Nuže, a protože naše dělo má obsah pouze padesát tisíc čtyři krychlové
.střevíce', bude do poloviny naplněno, čímž hlaveň nebude už dost
dlouhá, aby rozpínavost plynů mohla vtělit střele dostatečný impuls."
Proti tomu se nedalo nic namítat. J. T. Maston mluvil pravdu. Všichni proto vzhlédli k Barbicanovi.
„Přesto," pokračoval prezident, „jsem pro toto množství střelného
prachu. Dobře uvažte, šestnáct set tisíc liber střelného prachu uvolní
šest miliard litrů plynů. Šest miliard! Chápete to?"
„Jak tedy ale věc zařídit?" zeptal se generál.
„Zcela jednoduše. Musí se zmenšit toto ohromné množství střelného prachu, ale vypočítaná mechanická síla musí být zachována."
„Dobře! Ale jakým způsobem?"
„Ihned vám to sdělím," odpověděl klidně Barbicane.
Prezidentovi přátelé ho polykali očima.
„Není opravdu nic snazší," pokračoval, „než snížit toto množství
střelného prachu na čtyřikrát menší obsah. Všichni znáte tu zvláštní
látku, která tvoří základní vlákna rostlin a která se jmenuje celulóza."
„Aha," prohodil major, „rozumím vám, drahý Barbicane!"
„Tato látka," pokračoval prezident,, je obsažena v dokonale čistém
stavu v různých tělesech, a obzvlášť v bavlně, která vlastně není ničím
jiným než srstí plodu bavlníku. Bavlna, sloučená s kyselinou dusičnou
na studené cestě, se proměňuje ve velice nerozpustnou látku, zvlášť
pak zápalnou a výbušnou. Je to z historického hlediska několik let, kdy
v roce 1832 francouzský chemik Braconnot objevil tuto látku a nazval
ji xyloidin. Roku 1838 jiný Francouz, Pelouse, studoval její různé
vlastnosti, a roku 1846 Schönbein, profesor chemie v Basileji, ji doporučil jako válečný střelný prach. A tento střelný prach je dusičnatá
bavlna..."
„Čili pyroxyl," ozval se Elphiston.
„Čili střelná bavlna," doplňovali generál a major.

*) O nécoražnénež 800 a'
65

„Vracím se opět k pyroxylu," pokračoval Barbicane. „Znáte jeho
vlastnosti, které jsou pro nás tak drahé. Vyrábí se velice snadno: bavlna
sc ponoří do koncentrované kyseliny dusičnaté") na patnáct minut,
potom se vypere v čisté vodě, usuší a věc je hotová."
„Není nic jednodušší, opravdu," řekl Morgan.
„Kromě toho pyroxyl netrpí vlhkem, což je v našich očích drahocennou vlastností, protože к nabíjení děla bude třeba několik dní a jeho
vznícení nastává při sto sedmdesáti stupních místo dvou set čtyřiceti.
Toto vznícení se děje tak náhle, že ho můžeme zapálit na obyčejném
střelném prachu, aniž by tento měl čas chytit."
„Výborně!" zvolal major.
„Jenomže je mnohem dražší."
„Sejde na tom něco?" zeptal se J. T. Maston.
„Konečně dodává střele čtyřnásobnou rychlost oproti střelnému
prachu. A připojuji, že přimícháme-li к pyroxylu osm desetin jeho váhy
nitranu louhového, jeho výbušná sßa se tím ješté velice zvýší."
„Bude to n u t n é ? " zeptal se major.

„Nesoudím tak," odpověděl Barbicane. „Nuže, na místo šestnácti
set tisíc liber střelného prachu se objeví pouze čtyři tisíce liber střelné
bavlny. A protože může bez nějakého nebezpečí stlačit pět set liber
střelné bavlny na prostor dvacet sedm krychlových stop, bude tato
látka v columbiadě zaujímat výšku pouhých třicet sáhů. Tímto způsobem projde koule v hlavni děla více než sedm set stop za tlaku šest
miliard litrů plynu, než započne svůj let na Měsíc."

•) V otijmák: .Jcouiid". protože pfi srçta s vlhkňu vzduchem vvriäí Ь«< dým
66
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1. Úlohy
1.1 Otázky k textu
Vyhledejte:
1. Kolik kilogramů je jedna libra?
2. Kolik metrů je jeden yard?
3. Kolik dm 3 je krychlová stopa?
4- Kolik metrů měří jeden sáh?
5

- Zjistěte, jakou látku Verne nazývá „nitran louhový"?

6

- Uvažujte, jakou teplotní stupnici měl Verne na mysli?

Odpovědi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1 libra = 0,454 kg
1 yard = 0,9144 m
1 krychlová stopa = 9 dm
1 sáh = 1 , 8 9 m
NaN03
Fahrenheitovu

2 Otázky к tématu
p

okuste se odpovědět a vysvětlit panu Barbicanovi následující otázky. К jejich zodpovězení

Použijte odbornou literaturu, encyklopedie, učebnice nebo internet.

1. Jaké je složení černého střelného prachu?
2. Co je ledek?
3. Kdo ve skutečnosti vynalezl střelný prach?
4. Jak se vyrábí černý střelný prach?
5. К čemu se používal řecký oheň?
6. Napiš rovnicemi průběh hoření černého střelného prachu.
7. Za jakých podmínek střelný prach vybuchuje?
8. Které plyny vznikají při hoření střelného prachu?
9. Je hoření střelného prachu reakcí exotermickou nebo endotermickou?

1.
2.
3.

4.

Typické složení černého střelného prachu je: 75 % K N 0 3 , 10 % síry a 15 % dřevného uhlí (uvedeno ve
váhových procentech).
Draselný ledek je triviální název pro dusičnan draselný ( K N 0 3 ) . Ledek - přírodnina x K N 0 3 vyrobený.
Černý střelný prach je nejstarší známou výbušninou na světě. Byl objeven v období sedmého až
devátého století v Číně. Traduje se, že střelný prach v Evropě vynalezl mnich Roger Bacon, ovšem z
německých pramenů pochází zmínka o Berchtoldu Schwarzovi, podle něhož má být i nazýván černým.
Pravděpodobnější je ovšem to, že černým prachem je nazýván pro svou barvu.
(http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/ 511939-cerny-strelny-prach, 7.5.2007)
V praxi se střelný prach vyrábí buď pro trhací práce s nižším obsahem K N 0 3 v rozmezí 60 - 70 % a pro
vojenské využití s obsahem K N 0 3 74 - 75 %.
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5.

Řecký oheň (též Byzantinský oheň či Tekutý oheň) byla zbraň používaná Byzantínci. Šlo o tekutou
zápalnou směs, která hořela i ve styku s vodou (podle některých pramenů voda dokonce hoření
podporovala). Předpokládá se, že ji vynalezl syrský uprchlík Kallinikos z Heliopole (Sýrie) někdy okolo
roku 673. Byzantínci ji používali zejména v námořním boji.
„Řecký" oheň byl poprvé použit v roce 678, kdy bylo s jeho pomocí ukončeno pětileté arabské obléhání
Konstantinopole. Řeckému ohni bývá připisována zásluha o značné prodloužení existence Byzantské
říše. Primárně se řecký oheň používal při námořních bitvách proti posádkám nepřátelských lodí (nikoli
tedy к ničení lodí samotných). Na palubě lodi se nad ohništěm zahříval kotel se zápalnou směsí, výpary
pod tlakem se odváděly trubkou na oplechovanou příď lodi, kde se zapálily. Výsledkem byl výšleh
plamene. Výroba řeckého ohně byla jedním z nejpřísněji střežených státních tajemství Byzance, což j e
hlavní důvod, proč dnes neznáme přesné složení této směsi ani její výrobní postup. Odhaduje se, že
mezi výrobní ingredience mohly patřit síra, ropa, pálené vápno (jeho exotermickou reakci s vodou by se
dala vysvětlit iniciace dotykem s hladinou), koudel apod., ale jde pouze o spekulace.

6. С + o 2 —> c o 2
s + o 2 —> so 2
7.
8.
9.

2 NaNOj —> 2 NaN02 + 0 2
Iniciace plamenem
Při hoření střelného prachu vznikají oxidy siřičitý a uhličitý.
Exotermickou, protože vzniká teplo.

Tipy: pohony raket

Nákres:

aerbagy
modely raket
sopka z černého střelného prachu

Modely raketový složí:
P a p í r o v á tuba od léků se n a p l n í tenkými, 4 cm
dlouhými ústřižky celuloidu a náplň se prosype
rozetřeným manganistanem draselným. Pak se tuba

uzavře kolečkem tvrdé lepenky a středem kolečka
se

protáhne

zápalná

šňůra,

raketa

se

opatří

kormidlem (tj. špejlí 3x delší než tělo rakety).
.ŠPEJLE

Postaví se do železné trubky zaražené do země a
Po zapálení šňůry tahem unikajících plynů vzlétne
několik desítek metrů vysoko.
Raketová paliva: hrubozrnný černý střelný prach

Sopka z černého střelného prachu:
Chlebové

těsto

se

uhněte

s černým

střelným

prachem do kužele, který se po usušení zapálí. Srší
jiskry a valí se dým.
(autorka)
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2. Tajuplný ostrov, Kapitola 8 (Tajuplný ostrov, Návrat, Brno, 1994)
Cyrus Smith se rozhodl pro výrobu střelné bavlny neboli nitrocelulózy. Přírodní bavlna není nezbytnou surovinou к výrobě
této výbušniny, protože jí dodává jen buničinu - celulózu. A celulóza není nic jiného než základní rostlinné pletivo, vyskytující
se v čistém stavu nejen v bavlně, ale i ve vláknech lněných,
v papíru, ve starých hadrech, v dužině černého bezu apod.
A u ústí Červeného potoka rostlo bezu dost. Kolonisté si už
dávno vařili místo kávy odvar z bobulí těchto keřů, patřících do
čeledi zimolezovitých.
Bezovou duši - celulózu - si mohli kolonisté klidně nasbírat.
Druhá látka nezbytná к výrobě střelné bavlny je dýmavá kyselina dusičná. A protože měl Cyrus Smith kyselinu sírovou,
mohl si lehce vyrobit kyselinu dusičnou sloučením kyseliny sírové s ledkem draselným, kterého mu dávala příroda dost.
Rozhodl se proto vyrobit si střelnou bavlnu a použít jí i přes
její nepříjemné vlastnosti, jako je velmi proměnlivý účin, snadná
vznětlivost - vybuchuje už při sto sedmdesáti stupních místo při
dvou stech čtyřiceti - a konečně příliš prudké rozpětí jejích spalných plynů, které snižuje výkon palných zbraní. Proti tomu má
však nitrocelulóza výhodu v tom, že na ni nepůsobí vlhkost a že
její výbušná síla je čtyřikrát tak velká jako síla obyčejného prachu.
Při výrobě střelné bavlny stačilo ponořit celulózu na čtvrt
hodiny do dýmavé kyseliny dusičné, pak ji vymýt vodou a vysušit. Bylo to velmi jednoduché.

Úlohy
2 Otázky к tématu

1. Napište vzorec celulosy.
2. Zjistěte, co je nitrační směs?
3. Napište rovnici reakce celulosy s kyselinou dusičnou.
4. Jak se tato reakce obecně nazývá?
5. Vyhledejte, co je xylidin?
6. Vyhledejte, co je pyroxyl?
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1.

[C 6 H 10 O 5 ]n

rwradukmici

»»dufc»i|ic<

hone ova íkupírta

koncoví skupina

N*idy чв kresli nacWdovné

2.

3.
4.
5.

Nitrační směs j e směs koncentrovaných kyselin dusičné a sírové ve váhovém pomèru 1:2 (objemový
poměr 3:5) sloužící k nitraci organických sloučenin а к získávání některých esterů kyseliny dusičné.
V nitrační směsi dochází к následující reakci:
2 H2SO4 + HNO3 - > 2 HSO4" + H 3 0 + + N 0 2 +

Reakcí se pak účastní silně elektrofilní kationt (N0 2 + ).
[C6H1005]n + H N 0 3 —»
Nitrace, jedná se o exotermickou reakci, takže se musí při nitraci látka chladit.
xylidin = amidoxylol, vzorec C6H3(NH2)(CH3) 2, jest žlutá tekutina vroucí při 215°, používá se ho při
fabrikaci azových barviv

Q
Ä
6.

щт

Pyroxylem j e myšlený pyroxylin , což je částečně nitrovaná celulóza. Používá se jako složka laků, v
plastech a při výrobě umělých kůží.

*

Tipy: plameňomety, zápalné pumy, termitové, fosforečné, napalmové pumy
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2. Pokusy
Videopokus č. 1 a 2

Název: Střelný prach
Anotace: Příprava střelného prachu a instrukce, jak bezpečně pracovat s touto látkou a jaká zde
hrozí nebezpečí a rizika.
Pomůcky: třecí miska s tloučkem, laboratorní lžička, papír, nůžky, tříska, odpalovací rampa
Chemikálie: síra, dusičnan draselný, dřevné uhlí
Princip úlohy: Prakticky byl používán až do poslední třetiny 19. století. Později vynalezený
be
zdýmný střelný prach obsahuje jako hlavní složku nitrocelulózu neboli střelnou bavlnu
Platinovanou nitroglycerinem nebo jinými nitroglykoly. Černý střelný prach se používá obvykle v
Pyrotechnice pro trhací práce a výrobu zábavné pyrotechniky, dělobuchů nebo zápalnic. Bezdýmný
střelný prach nalézá využití při výrobě nábojů do střelných zbraní.
V
roce 1887 si Alfred Nobel nechal patentovat bezdýmý střelný prach pod názvem ballistit a jeho
dal§ím zdokonalením vznikl dnes nej používanější kordit. Hlavní složkou je střelná bavlna
kombinovaná s nitroglycerinem a jinými nitroglykoly. Tento nový prach je díky svým lepším
Mastnostem dnes používán v prakticky všech střelných zbraních.
p
Hškový prach: 75 % K N 0 3 + 15 % С + 10 % S
Tľ
hací prach forte: 80 % K N 0 3 + 20 % С (třikrát rychlejší než puškový)
Zá
Palnicový prach: 75 % K N 0 3 + 20 % С + 5 % S
bělový prach: 75 % K N 0 3 + 12,5 % С + 12,5 % S
P f acovní postup:
° d váží se 7,8 g dusičnanu draselného a důkladně rozetře v třecí misce a pak se prášek vysype na
při
Pravený papír. To samé je provedeno s 1 g síry (sirný květ) a následně se 1,2 g dřevného uhlí
(přibližně v objemovém poměru 6:3:2).
V
čisté třecí misce se důkladně promíchají všechny komponenty laboratorní lžičkou. Vzniklý
st
řelný prach je vysypán na připravený kachel a zde j e odpálen pomocí žhnoucí dřevěné třísky. Při
té
}° práci se musí pracovat velmi opatrně, protože u střelného prachu může dojít k samovznícení.
j j zapalování střelného prachu je nutné stát v bezpečné vzdálenosti.
'
Pomýšlejte, co zůstane po shoření střelného prachu na rampě?
j^vër:
Ipsičnan slouží jako zdroj kyslíku, který vzniká jeho tepelným rozkladem:
? K N o 3 —> 2 KNO2 + 0 2
^ ys Hk poté reaguje se sírou a uhlíkem a vzniká oxid uhličitý a jedovatý oxid siřičitý.
*+ 02-.->S02
^ 0 2 - > C 0 2
, .
t
ec
hto plynů vzniká poměrně velké množství a rychle expandují. V náboji, kde je uzavřeny prostor
4 dojde к explozi, která vystřelí z hlavně zbraně projektil.
^tp://mosad-bmo.wz.cz/vybusniny.htm 20.11.2007)
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Videopokus č. 4 a 5

Název úlohy: Nitrace celulózy
Anotace: Žáci uvidí nitraci a vlastnosti vzniklé látky.
Pomůcky: Buničitá vata či podobný celulózní materiál, kádinka, skleněná tyčinka, filtrační
(novinový) papír na vysušení produktu
Chemikálie: Koncentrovaná kyselina dusičná, koncentrovaná kyselina sírová

Účmklm kyseliny dusičné vzniká nitrát celulózy tzv. Střelná bavlna. Kyselina sírová slouží
к odnímání vody, která při nitraci vzniká. Nitrát celulózy vzplane prudce a shon bezezbytku.

p'prvé°byla střelná bavlna připravena již r. 1832 ve Francii a r.l 846 v Německu. Střelná bavlna
neboli nitrocelulosa, je velmi účinnou výbušninou, která se dříve používala jako vojenská trhavma.
v

h l e d e m к ieií vysoké citlivosti na plamen a tření se od tohoto použiti upustilo.

v

S

o u č L n o i l t p o d í v á na prípravu bezdýmných prachu. Pro tento ucel se mtrocelulosa

Platinuje čímž ztrácí svůj brizantní (tříštivý) ucinek.
s
ila a účinnost závisí na počtu N0 2 -skupin (%N), tedy stupni nitrace.
p

°dle toho se rozděluje do několika supin:
Na7PV
střelná bavlna (trinitrát)
kollodiová bavlna ( d i m t r a t ) _ _
_drobivá Nitrocelulosa

% N:
14,14 až 12,76%
11 97 až 11 18 %
10,12 až 1,0%

ra

covní postup:
l S m ^ s i 1 dílu kyseliny dusičné a 3 dílu koncentrované kyseliny sírové je provlhčen skleněnou
c,
nkou chomáček vaty za stálého chlazení vodou (studená vodní lázeň). Vata v této směsi se
, - c h á alespoň tři hodiny - lépe do druhého dne. Poté j e vata vyjmuta a proprána ve vodě, dále j e
fjj Z e n a
roztoku uhličitanu sodného a opět důkladně proprána ve vodě. Osušená vata přes
ra
p ční papír a se nechá do dalšího dne vyschnout na topení. Suchá vata j e zapálena žhavou špejlí.
° г ог!!! Při práci používáme vždy ochranný štít!

v
t

N k v a úkoly:
Us
te se vysvětlit, proč výbušniny vybuchují.
Hni:
Výk v .
Uj, У Ufiny
jsou látky schopné vyvolat rychlý, samovolně probíhající a silně exotermní děj.
pře . v o l n ě n é m u teplu při reakci vzniklé plyny značně zvětší svůj objem, a tím se tepelná energie
p r m e n i na mechanickou.
gj 0 P " výbuchové reakci vznikají velké objemy plynů. Například z 1 molu kapalného
q ceroltrinitrátu s e uvolní 7,25 molu plynných látek.
3H
5(ON0 2 ) 3 (/; -> 3C02(g) + 2,5 H 2 0 ( g ) + 1,5 N 2 (g)
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+ 0,25 02(g)

Videopokus č. 3
Název úlohy: Hoření černého střelného prachu připraveného v laboratoři a komerčně vyráběného
černého střelného prachu
Anotace: Demonstrace rozdílu v zapálení a v rychlosti hoření výše zmíněných prachů.
Pomůcky: Nehořlavá podložka = kachel, cihla, lžička, zápalky, kahan
Chemikálie: černý střelný prach komerčně vyráběný a černý střelný prach vyrobený v laboratoři
Princip: Komerčně vyráběný střelný prach má jiné vlastnosti vznícení a hoření.
Pracovní postup: Na nehořlavou podložku se nasypou oba typy střelného prachu a postupně zapálí
°strým plamenem kahanu. Pozoruje se doba vznícení a charakter hoření.
Závěr: Potvrdily se rozdíly mezi vlastnostmi výše uvedených střelných prachů.

.

Videopokus č. 6 a 7
^ázev úlohy: Výroba dětských kapslíků
Anotace: Demonstrace přípravy a vybuchování kapslíků.
Pomůcky: proužek papíru, lžička, třecí miska, váhy, infra lampa, kladivo, skleněná tyčinka
Chemikálie: červený fosfor, chlorečnan draselný, voda
Princip: Úderem kladiva se připravené kapslíky vznítí.
Pracovní postup: Odváží se 1 g červeného fosforu a 3 g chlorečnanu draselného. Červený fosfor
sype do třecí misky, zalije trochou vody, zamíchá a přidá se chlorečnan draselný. Směs se
Pomíchá. Pokus se provádí za vlhka, aby se směs sama nevznítila! Vzniklá směs je nanesena
pleněnou tyčinkou na pruh filtračního papíru a vytvoří kupičky velikosti sezamového semínka,
^ h papíru se umístí pod infra lampu, aby směs vyschla. Dbá se na to, aby se směs nepřesušila a
Sar
na se nevznítila. Takto vytvořené kapslíky po úderu kladivem vybuchují.
Se v

-31 -

3. Ze Země na Měsíc, kapitola XXIII., str. 170 (Ze Země na Měsíc, Návrat, Brno, 2006)
Po rozřešení otázky potravin a osvětlení, zbývala ještě ta, která se
týkala vzduchu. Bylo zřejmé, že by vzduch, uzavřený v projektilu,
nestačil cestovatelům к dýchání na jejich čtyřdenní pouti. Každý člověk spotřebuje v hodině všechen kyslík, obsažený asi ve sto litrech
vzduchu. Barbicane, jeho dva přátelé a dva psi, které hodlal vzít s sebou, by spotřebovali za dvacet čtyři hodin dva tisíce čtyři sta litrů
kyslíku, tj. ve váze asi sedm liber.
Bylo tedy nutné vzduch v projektilu obnovovat. Ale jak? Zcela
jednoduchým postupem podle pana Reiseta a Regnaulta, na který
Michel Ardan poukázal při přednášce na mítinku.
Je známo, že se vzduch v podstatě skládá z dvaceti jedné části kyslíku
a sedmdesáti devíti částí dusíku. Tedy a co se stává při dýchání? Objevuje se zcela prostý úkaz. Člověk stravuje kyslík vzduchu, zvláště způsobilý к udržování života a vydechuje neporušený dusík. Vzduch ztratil
po vydechnutí asi pět procent kyslíku a obsahuje tedy přibližně stejné
množství kysličníku uhličitého, který je konečným produktem spálení
krevních částic vdechnutým kyslíkem. Tím se stává, že se v uzavřeném
prostoru za určitou dobu vymění všechen kyslík za kysličník uhličitý
a to je zhoubný plyn.
Úkol je tedy následující: jelikož zůstává dusík neporušen, je třeba
předně obnovit strávený kyslík a za druhé zničit vydechnutý kysličník
uhličitý.
Není to nic těžkého s pomocí chlorečnanu draselnatého a žíravého
drasla.
Chlorečnan draselnatý je sůl, jevící se v podobě bílých šupinek;
přivedeme-li ho do teploty vyšší než čtyři sta stupňů, mění se na chlorid
draselný a kyslík, který obsahuje, se úplné odděluje. Vydá tedy osmnáct liber chlorečnanu draselnatého, sedm liber kyslíku — což značí
množství potřebné cestovatelům na dvacet čtyři hodiny. Takto se dá
obnovovat kyslík.
Co se týká žíravého drasla, je to látka, hltající kysličník uhličitý,
který se nalézá ve vzduchu,-je nutné jím pouze míchat, aby se tohoto
kysličníku zmocnil a vytvořil dvojuhličitan draselnatý. Takto se dá
stravovat kysličník uhličitý.

Úlohy
1,1

Otázky к textu
1. Kterou látku Verne nazývá „kysličník"?
2. Je správné označení „chlorečnan draselnatý"? Jaké je správné?
3. A co myslel pod názvem „žíravé draslo"?

1.
2.
3.

Oxid.
Ne, chlorečnan draselný.
Hydroxid draselný.
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4. Ocelové město, kapitola VIII., str. 88 (Ocelové město, Návrat, Brno, 1995)
vin.
KAPITOLA

Dračí jeskyně

„Pětačtyřicet kilometrů!" opakoval Marcel, „pětačtyřicet kilometrů! Potom však musíte užívat dosud neznámý střelný prach!"
„Oh, nyní vám to mohu říci." odpověděl pan Schultze trochu nápadným hlasem. „Nic nevadí, že vám odhaluji svá tajemství. Hrubozrný prach je již zastaralý. Používám jenom střelnou bavlnu, která má
čtyřikrát větší expanzi, nežli obyčejný prach, je to síla, kterou zpateronásobuji přimíšením osmi desetin její váhy dusičnanu sodnatého."
„Výbuchu tohoto pyroxilu," řekl Marcel, „by neodolalo žádné dělo,
i kdyby bylo ulito z nejlepší ocele světa. Po třcch, čtyřech nebo pěti
ranách bude vaše dělo zničeno nebo alespoň nepotřebné."
„Pokud vystřelí jedinou ránu, pak to bude stačit!"
„Ta rána bude hodně drahá!"
„Bude stát asi milion; tak veliké jsou výlohy spojené s výrobou
tohoto děla."
..Rána za milion!"
„Co je na tom, když jí bude zničena miliarda!"
„Miliarda!" zvolal Marcel.
Musel se přemáhat, aby nedal najevo zděšení, které sc připojilo
к obdivu, který' v něm přece jenom vzbudil tento hrozný ničící stroj.
,.To je opravdu podivuhodné a památné dělo, avšak při všech svých
přednostech potvrzuje můj výrok: je to zdokonalení, napodobení, ale
žádný vynález!"
„Žádný vynález!" řekl pan Schultze a pokrčil rameny. „Opakuji
vám, že před vámi nemám už žádné tajnosti. Nuže, pojďte!"
Král Ocelového města a jeho průvodce opustili podzemí a vstoupili
pomocí hydraulického elevátoru do dolního poschodí. Zde bylo množství podlouhlých, cylindrovitých předmětů, jež z nějaké vzdálenosti
mohly být považovány zcela dobře za zatlučená děla.
„Zde jsou naše střely!" pravil pan Schultze.
Nyní byl ovšem Marcel nucen přiznat, že to, co zde před sebou
spatřil, se nepodobalo ničemu, co kdy předtím viděl. Byly to ohromné
roury dva metry dlouhé, mající v průměru jeden metr a deset centimetrů; byly potaženy olověným pláštíkem, aby se přesně hodily do šroubu
dělového jícnu; na spodní stěně byly uzavřeny ocelovou deskou a na
špičce byly opatřeny podlouhlou kovovou špičkou, která končila zapalovacím přístrojem.
Podle zevnějšku nebylo nijak možné určit vlastnosti těchto střel.
Nejspíše bylo možné, že v sobě obsahovaly hroznou výbušnou látku,
která patrně překonávala všechno svého druhu.

88

„Neumíte se v tom vyznat?" ptal se Schultze, když zde viděl mlčky
stojícího Marcela.
„Ne, pane! Proč je ta střela tak dlouhá a patrně hodně těžká?"
„Zdání klame," odpověděl H e n Schultze, „neboť její váha se moc
neliší od váhy obyčejné koule těžkého kalibru... Nuže. chci vám říci
všechno!... Nejvnitřnější část se skládá z dlouhého skleněného vřetena, které je obložené dubovým dřívím a je nabito tekutým kysličníkem
uhličitým pod tlakem sedmdesáti dvou atmosfér. Při ďopaďu nastane
výbuch obalu a tekutina se vrátí do svého plynného stavu. Následkem
toho vznikne v okolí mráz asi sto stupňů a zároveň se do ovzduší
přimísí ohromné množství kysličníku uhličitého. Každý živý tvor, který
se zdržuje v obvodu třicet metrů okolo místa výbuchu, je tedy zároveň
usmrcen mrazem a udušen plynem. Předpokládám třicet metrů, abych
získal nějaké podklady pro výpočty; působnost však sahá mnohem
dále, snad do okolí sto až dvě sta metrů. Kromě toho se kysličník
následkem své specifické váhy, která váhu vzduchu značně převyšuje,
po dlouhou dobu drží v nižších vrstvách ovzduší; smrtící pásmo tedy
udrží své smrtící vlastnosti několik hodin po výbuchu a každý tvor,
který se do něho odváží, je bez milosti ztracen. To je dělová rána, která
účinkuje jak v okamžiku výbuchu, tak i dlouhou dobu po něm! ! ! ! Při
tomto výbuchu tedy nejsou ranění, ale jen mrtví!"
Pan Schultze měl patrně zalíbení ve vysvětlování předností svého
vynálezu. Měl zase svoji předešlou dobrou náladu, zčervenal pýchou
a ukazoval všechny své zuby.
„Nyní si představte," pokračoval dále, „že dostatečný počet mých
oheň soptících jícnů je obrácen na obležené město! Počítejme každý
kus na hektar plochy, což by činilo na jedno město o rozloze tisíc
hektarů sto baterií, každá po deseti dělech. Mysleme si, že všechna tato
děla by byla v patřičném postavení a dobře zamířena za příznivého
bezvětří; vtom by dal někdo elektrickým proudem znamení к výstřel u . . . Během jediné minuty by na ploše tisíc hektarů nedýchal ani jediný
živý tvor! Přímo oceán kysličníku uhličitého by zaplavil město! Tato

1. Úlohy
1-1 Otázky k textu
1. Zjistěte, jakou teplotní stupnici měl Verne na mysli?
2. Mohl by v okolí výbuchu střely vzniknout mráz sto stupňů?
3. Kolik je to stupňů Celsia?
1. Fahrenheitova stupnice
2. Pravděpodobně ano.
3 . - 7 3 , 3 °C

2 Otázky к tématu
1. Jaké je složení vzduchu?
2. Vyhledejte, jaký objem zaujímá kyslík v jednom litru vzduchu?
3. Zjistěte, kolik kyslíku potřebuje člověk na jednu minutu a vypočítejte, kolik kyslíku
spotřebuje za 24 hodin?
4. Napište rovnici rozkladu chlorečnanu.
5. Jaké množství hydroxidu

draselného

potřebovala

posádka к odstranění

oxidu

uhličitého najeden den.
6. Jaký princip se používá v dýchacích přístrojích?
7. Láhev se šumivým nápojem, ve kterém je pod tlakem rozpuštěný oxid uhličitý, je
a) ochlazena v chladničce
b) v pokoji při teplotě 22°C.
Ve kterém případě a proč po otevření láhve unikne z nápoje větší množství plynu?
8. Jak byste ve školní chemické laboratoři připravili kyslík?
9. Jak byste ve školní chemické laboratoři připravili oxid uhličitý?

1 • 78% N, 21 % O, 0,03% C0 2 , pasátní plyny
2. 1 dm 3
0,21 dm 3 0 2
3
- V klidu se cyklus nadechování a vydechování opakuje asi 14krát až 18krát za minutu a objem vzduchu, který
při jednom dechu nadechneme a vydechneme je asi 500 ml, to znamená, že za 1 minutu nadechneme a
vydechneme asi 7-9 litrů vzduchu.
Člověk za 24 hodin spotřebuje asi 2721,6 litru kyslíku.
4
- 4KC10 3 —» ЗКСЮ4 + KCl
2KCIO3
2KC1 + ЗО2 (Tato reakce probíhá současně se vznikem chloristanu a snižuje výtěžek vzniklého
kyslíku.)
5
- 18 liber KCIO3
7 liber O j
M(KC10 3 ) = 122,6 g/mol
8,172 kg KC10 3
3,178 kg 0 2
1 libra = 454 g
Peroxid draselný reaguje s oxidem uhličitým za přítomnosti vody za vzniku kyslíku a kyselého uhličitanu
draselného.
Peroxid draselný (K0 2 ):
dýchací přístroje (pomocný zdroj kyslíku v dolech, ponorkách a kosmických lodích):
4K02 + 2C02
2K 2 C0 3 + 3 0 2
4 K 0 2 + 2 C 0 2 + 2 H 2 0 ->• 4KHC0 3 + 3 0 2
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7. Méně plynu unikne z chlazeného nápoje, protože plyny jsou za nižší teploty v kapalinách
rozpustnější (= v určitém množství kapaliny se rozpustí větší množství plynu).
8. Kyslík se nejčastěji připravuje z manganistanu draselného nebo z peroxidu vodíku.
Tepelným rozkladem manganistanu draselného vzniká kyslík, manganin draselný a oxid
manganičitý.
2KMn0 4
0 2 + K 2 Mn0 4 + M n 0 2
Katalytickým rozkladem roztoku peroxidu vodíku vzniká kyslík a voda. Jako katalyzátor se
nejčastěji používá oxid manganičitý.
2H 2 0 2 + M n 0 2 - » 2 H 2 0 + 0 2
9. Oxid uhličitý se připravuje reakcí kyseliny chlorovodíkové s drceným vápencem,
obsahujícím především uhličitan vápenatý.
СаСОз + 2HC1
C 0 2 + CaCl 2 + H 2 0

Tip na referát: Jaký systém zásobování kyslíku byl použit v projektu Apollo
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5. Doktor Ox (Doktor Ox, Návrat, Brno, 2002)
Verne nás uvádí do atmosféry malého městečka kdesi
ve Vlámách. Městečko má jednu zvláštnost, kterou je
klid až flegmatismus jeho obyvatel. Do tohoto
poklidu vstupuje záhadná postava Doktora Oxe a
jeho pomocníka Gedeona Ygena. Pokud dáme jména
Ox a Ygen dohromady, vznikne slovo Oxygen, což je
název pro kyslík, jehož vlastnosti se stávají hlavním
námětem povídky.
Doktor Ox městským radním přislíbí, že zbuduje ve
městě veřejné osvětlení. Osvětlení docílí nikoli
spalováním
obyčejného
uhlovodíku
vyráběného
z uhlí, nýbrž použitím moderního plynu s dvacetkrát
vyšší svítivostí.
Doktor Ox se chystá ve městě provést
svůj
experiment, vybudovat síť trubek a jejich
ústím
vhánět do města velké množství kyslíku, které bude
působit na psychiku tamních obyvatel. Pomalu jej
tedy začíná pouštět do vzduchu, nejprve pouze na
veřejných
prostorách,
kde najednou
začínají
vyvstávat hádky, spory ba i rvačky. Doktor Ox svůj
experiment stupňuje, takže plyn začíná prostupovat i
do soukromých obydlí. Život v městečku se radikálně
mění, nastává davové šílenství.
V knize je i jedna zmínka pedagogická - na nezbedné
potomstvo se jak doma, tak i ve školách začíná
používat rákoska. A učitelé pod vlivem kyslíku
začínají zadávat čím dál tím více domácích úkolů.
Slovník žactva se stává stále horší a horší. Městské
vězení se zaplňuje.
Na scénu vstupuje, pomocník doktora Oxe, Ygen,
To už nebyl valčík, ale ohromné vířeni, iOené otáčení, krouženi,
který v rozhodujícím okamžiku poví celou pravdu, že
které zasluhovalo, aby je řídil nějaký Mefisto....
doktor Ox pod záminkou osvětlení sytí vzduch
kyslíkem. Mezitím co se město dozvídá skutečnost o tajných experimentech, zařízení doktora Oxe exploduje,
protože nádrž s kyslíkem byla propojena s vodíkem. Ihned po výbuchu a přerušení experimentu se život ve městě
vrátil do původních kolejí.

Úlohy
1

Otázky к textu
1. Na základě přečteného úryvku zkus vyjmenovat, co nejvíce vlastností kyslíku.
Poznámky к textu:
Kyslík - plyn bez chuti a zápachu, šířený v ovzduší ve vysokých dávkách při vdechování
skutečně způsobuje poruchy a změny chování. Buďto zvýšenou agresivitu nebo naopak
euforii. Jakmile se postižený vrátí do „čistého" prostředí, příznaky ihned vymizí.
Možné užití ve škole:
Tímto krátkým příběhem by se dalo zábavnou formou uvést učivo o kyslíku. Žákům
zdůrazníme jeho účinek na psychiku člověka. Na tomto příběhu lze poukázat na bezpečnostní
aspekt práce v chemické laboratoři na příkladu výbuchu celého závodu doktora Oxe poté, co
došlo ke smíchání vodíku a kyslíku z nádrží. Zdůrazníme, že z kyslíku a vodíku skutečně
vzniká výbušná směs. Tento děj můžeme žákům přímo předvést na jednoduchém pokusu.
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Tip: Námět na demonstrační pokusy: příprava a důkaz kyslíku, příprava a důkaz vodíku

2. Pokusy
Učivo lze rozšířit zmínkou o níže uvedeném pokusu:
Název úlohy: Příprava chloristanu draselného tepelným rozkladem chlorečnanu draselného
Anotace: Žáci uvidí přípravu chloristanu draselného tepelným rozkladem chlorečnanu draselného a
°dvodí, co jsme tímto pokusem dokázali, to že při reakci vzniká kyslík.
Pomůcky: keramický kelímek, kahan, Büchnerova filtrační nálevka, filtrační papír, nůžky, špejle,
zápalky
Chemikálie: chlorečnan draselný, voda
Pracovní postup: 5 g chlorečnanu draselného zahříváme v keramickém kelímku 30 minut při 370°
(teplotu postupně zvyšujeme!, teplota nesmí překročit 400 °C dochází к rozkladu vznikajícího
chloristanu na chlorid draselný a kyslík!!). Unikající kyslík dokážeme žhnoucí špejlí. (Dřevená
s
Pejle vzplane.) Během tavení hmota v kelímku ztuhne (vznikající chloristan a chlorid mají vyšší
h°d tání než chlorečnan). Poté necháme taveninu vychladnout a vyloužíme cca třemi objemy vroucí
v
°dy, vzniklý roztok za horka zfiltrujeme, ochladíme na 0°C a vzniklé krystalky odsajeme. Teplota
Při tavení chlorečnanu nesmí přesáhnout 400°C (nastává rozklad chloristanu), chlorečnan nesmí
°bsahovat organické nečistoty, oxid manganičitý ap. (hrozí riziko výbuchu nebo rozkladu
c
hlorečnanu).
Princip:
4KC103 --> ЗКСЮ4 + KCl
KOO3 --> 2KC1 + ЗО2 (Tato reakce probíhá současně se vznikem chloristanu a snižuje výtěžek
Uniklého chloristanu.)
Nákres:

\КСЮэ

f ' i!J $

S

(autorka)

£ávě r : Zahříváním chlorečnanu vzniká malé množství kyslíku, zahříváním chlorečnanu
V
Přítomnosti oxidu manganičitého vzniká velké množství kyslíku. M n 0 2 je katalyzátor.
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Otázky a úkoly:
Obdobnou funkci oxidačního činidla plní chlorečnan draselný i v hlavičce zápalky. Dokážete
vysvětlit, co se děje při škrtnutí?
v

Řešení:
Chlorečnan je oxidační činidlo, které bude oxidovat červený fosfor na škrtátku. Reakce má silný
e
*otermický průběh, což má za následek zapálení zápalky. Její započetí je nutné iniciovat zvýšením
teploty, proto rychle třeme - škrtáme zápalkou o škrtátko, ve kterém jsou navíc pro zvýšení drsnosti
obsažena i zrnka oxidu železitého.

Demonstrační pokus pro učitele č. 1
Název: Příprava uhličitanu draselného resp. pohlcování oxidu uhličitého louhem
Anotace: Reakcí hydroxidu draselného s vzdušným oxidem uhličitým žáci připraví potaš. Lze
Použít kvalitativně i kvantitativně.
P°můcky: Erlenmeyerova baňka, zátka, hadička, U trubice, 2 promývačky, kahan, zkumavka
Chemikálie: koncentrovaný roztok hydroxidu draselného, oxid uhličitý (vydechovaný vzduch)
Princip: Uhličitan draselný neboli potaš К 2 СОз je bílá, hygroskopická krystalická látka.
C02 + 2KOH -»• K2CO3 + H 2 0
Nákres:

KVANTITATIVNÍ POHLCOVÁNÍ OXIDU UHLIČITÉHO
°^GANICKA LÁTKA
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KVALITATIVNÍ POHLCOVÁNÍ OXIDU UHLIČITÉHO

KOH

(autorka)

Demonstrační pokus učitele č. 2
^ázev úlohy: Příprava kyslíku rozkladem peroxidu vodíku
Pomůcky: odměrný válec
Chemikálie: peroxid vodíku (3-10%), oxid manganičitý.
princip:
0
přidání oxidu manganičitého do roztoku peroxidu vodíku probíhá bouřlivá reakce rozkladu
Peroxidu na vodu a kyslík. Kyslík dokážeme doutnající špejlí, která se v přítomnosti kyslíku vznítí.
M n 0 2 = katalyzátor
2

H2O2

2 H20 + 02

^acovní postup: Do zkumavky dáme oxid manganičitý a na něj kapeme roztok peroxidu vodíku.
p
0 chvíli do válce zasuneme doutnající špejli a pozorujeme její vznícení. Použijte vždy jen čerstvý
r
°2tok peroxidu, protože rychle "stárne" - rozkládá se.
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Nákres:

(autorka)
°tázky a úkoly:
Vysvětlete, proč se peroxid vodíku užívá k dezinfekci ran?
Řešení:
^ e r °xid vodíku se rozkládá na vodu a reaktivní atomární kyslík, který nepříznivě zasahuje do
r o t n í c h pochodů v ráně přítomných bakterií.
^ho rozklad je navíc urychlován (katalyzován) v krvi přítomným enzymem peroxidázou, takže při
a
Plikaci peroxidu na postižené místo pozorujeme bouřlivé uvolňování kyslíku,
^ána se tedy navíc čistí také mechanicky, protože atomární kyslík se ochotně spojuje ve
^ouatomové molekuly 0 2 . Bublinky vznikajícího kyslíku usnadňují vyplavování nečistot.
H202
н20 + O
ь
°žnámka: Zmínit příčinu „zamrzání" lahví s louhem. Možnost odstraňování C 0 2 z prostoru,
P°užití a princip dýchacích přístrojů. —• tipy na referáty

Demonstrační pokus pro učitele č. 3
^ázev úlohy: Příprava kyslíku oxidací peroxidu vodíku
d o t a c e : Vhodné promítat pokus na zpětném projektoru a pokus provádět v Petriho misce.
^ ° m ů c k y Semimikro provedení: odsávací zkumavka, stojan, skleněná vana, dlouhá špejle,
ln
iekční stříkačka, trubička, hadička
Chemikálie: roztok peroxidu vodíku (3-10%), koncentrovaná kyselina sírová, manganistan
'Wlný(s)
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Princip:
Manganistan draselný j e silné oxidační činidlo, které se v okyseleném roztoku peroxidu vodíku
redukuje. Peroxid vodíku se oxiduje na elementární kyslík, který dokážeme vzplanutím doutnající
špejle.
5 H2O2 + K M n 0 4 + 3

H2SO4

—> 5 O2 + 8

H 2 O

+ 2 M11SO4+

K2SO4

Pracovní postup:
Sestavíme z frakční baňky (odsávací zkumavky) a dělící nálevky aparaturu pro vývoj plynu.
Saňku naplníme nasyceným roztokem manganistanu draselného a okyselíme ho několika kapkami
koncentrované kyseliny sírové. Z dělící nálevky zvolna přikapáváme peroxid vodíku. Unikající
Plyn jímáme pod vodou do zkumavky. Po naplnění vyjmeme zkumavku nad vodu a otočíme hrdlem
v
zhůru. Do zkumavky zasuneme doutnající špejli, která se vznítí.
Použijte vždy jen čerstvý roztok peroxidu, protože rychle "stárne" - rozkládá se.
Pozorujeme odbarvení roztoku.
Otázky a úkoly:
Při pokusu se peroxid vodíku chová - trochu netypicky - jako redukční činidlo. V tomto případě
v
ždy vzniká kyslík. Častěji se peroxid vodíku chová jako činidlo oxidační. Tento případ ilustruje
^sledující rovnice:
Na2S + H2O2 —> N a 2 S 0 4 + H 2 0
^vedenou oxidačně-redukční rovnici vyčíslete.
Jesení:
1

Na^S"11 + 4 Н'гОЛ —> 1 Na l 2 S V I 0-" 4 + 4 H^O"' 1

°X: S"11 —> S VI
red: 0"' 2 —> 2 O""

-8e"=> 8 | 4 \ 1
2* +le"=> 2 | 1 / 4

+ 4 H2O2 —> Na 2 S0 4 + 4 H 2 0
T
'P na žákovskou úlohu: Žákům rozdat okyselený zředěný roztok manganistanu v kapátku
(bralence) a peroxidu vodíku. Žáci pozorují odbarvování roztoku a bublinky.
T'
'РУ na referáty: sněhové hasicí přístroje, hasicí přístroje C 0 2 , práškové, vodní, pěnové

Demonstrační pokus pro učitele č. 4
^ázev úlohy: Model hasicího přístroje
d o t a c e : Žáci uvidí, na jakém principu funguje hasicí přístroj.
°niůcky: odsávací baňka, pinzeta, pipeta s balónkem, zkumavka, zátka
Chemikálie: NaHC0 3 , HCl, saponát, voda
^•ncip: Kyselina chlorovodíková reaguje s hydrouhličitanem sodným za vzniku oxidu uhličitého,
bridu sodného a vody.
N a H C 0 3 + HCl
CO2 + H 2 0 + NaCl
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Pracovní postup: Odsávací baňku naplníme Vi objemu nasyceným roztokem hydro uhličitanu
sodného a přidáme asi 1 ml kapalného „saponátu". Pinzetou potom vložíme do baňky zkumavku
s koncentrovanou kyselinou chlorovodíkovou (na 100 ml roztoku hydrouhličitanu 3 ml
koncentrované kyseliny chlorovodíkové) tak, aby postavená zkumavka byla ústím nad hladinou
roztoku a nedošlo ke vstříknutí kyseliny do roztoku. Baňku uzátkujeme gumovou zátkou,
Postavíme se k míse výlevky a baňku převrátíme. (Pozor na možný přetlak v baňce, který by mohl
v
yrazit zátku z hrdla baňky!)
Nákr es:
zátka

odsávací baňka

zkumavka

k o n c e n t r o v a n á c h l o r o v o d í k o v á kyselina
^ávěr: Reakce probíhá bouřlivě, vznikající plyn vytváří v baňce tlak a roztok je z baňky tímto
flakem vystřikován ven. Podobně pracuje vodní hasicí přístroj. Tento přístroj je naplněn roztokem
hydrouhličitanu draselného a obsahuje zatavenou ampuli s kyselinou. Před použitím se ampule
ü
derem rozbije, kyselina reaguje s hydrouhličitanem a vznikající oxid uhličitý vytváří v přístroji
l a
' k stejně jako při pokusu. Hasící účinky má jednak voda, jednak oxid uhličitý. Saponát zvětšuje
Penivost roztoku.
berieš, P., Macháčková, J.: 200 chemických pokusů, Praha, 1977, Mladá fronta)
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6. Vynález zkázy, kapitola XIII., str. 151 (Vynález zkázy, Návrat, Brno, 1996)
XIII.
KAPITOLA

Budiž Bohu poručeno!

Dne 13. zári. — Dnes jsem se mohl přesvědčit na vlastní oči o síle
výbušné směsi a zároveň jsem viděl J a k ý m způsobem se používá tento
deflagrátor.
Ráno začali lidé prorážet stěnu na místě, které bylo napřed zvoleno ke zřízení spojení se zevnějškem ostrůvku.
Pod vedením inženýra začali dělníci útočit na stěnu, j e j í ž vápencová skála, neobyčejně tvrdá, mohla být přirovnána к žule. Špičákem,
kterým mávaly svalnaté ruce, byly zasazeny první rány. Kdyby bylo
použito pouze tohoto nástroje, práce by byla příliš dlouhá a namáhavá, protože stěna byla v této dolní části Back Cupu silná nejméně
dvacet až dvacet pět metrů.
Avšak pomocí Rochova fulgurátoru bude možné tuto práci vykonat ve velice krátké době.
To, co jsem spatřil, mne velice překvapilo. Proražení stěny, do které
se vrážel špičák s vypětím všech sil, bylo provedeno se skutečně neobyčejnou lehkostí.
Ano, několik gramů této výbušné směsi stačilo к proražení tvrdé
skály a jejímu rozdrcení n á j e m n ý prášek, který nejmenší zafoukání
rozptýlilo jako nějakou páru! - Ano - opakuji to - pět až deset gramů
směsi způsobilo otvor velikosti jednoho čtverečního metru; suchou
ranou, kterou j e možné přirovnat к výstřelu z děla, byl vyvolán silný
otřes vzduchových vrstev.
Při prvním upotřebení této výbušné směsi, ačkoliv byla použita j e n
zcela nepatrná dávka, několik mužů, kteří byli příliš blízko u stěny,
bylo sraženo k zemi. Dva vstali, těžce poraněni, a také inženýr Serkö,
který byl odhozen na několik metrů, utrpěl silnější pohmožděniny.

151

Podívejme, jak se zachází s touto látkou, jejíž trhací síla přesahuje
všechno, co bylo až do dnešního dne vynalezeno.
Díra, dlouhá pět centimetrů, při průměru deset milimetrů, byla napřed vyvrtána do skály v šikmém směru. Do ní bylo vpraveno několik gramů výbušné směsi a nebylo třeba ani díru ucpat zátkou.
Vtom přistoupil Thomas Roch. V ruce držel malou skleněnou lahvičku, ve které byla namodralá tekutina, podobná oleji, která se mohla velmi snadno při styku se vzduchem rozplynout. Nalil jednu kapku
do otvoru díry a potom pomalu ustoupil. Bylo skutečně potřeba jistý
čas - asi třicet pět vteřin - než nastalo spojení deflagrátoru s výbušnou směsí. A když se to stalo, drtivá síla byla taková, že ji bylo možné
nazvat nekonečnou nebo alespoň tisíckrát větší než je drtivá síla celých set výbušných směsí, až dosud známých.
Za takových okolností je ovšem možné připustit, že proražení této
silné a tvrdé stěny bude hotovo za osm dní.
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1. Úlohy
1. 1 Otázky k tématu
1. Vyhledejte, co je výbuch?
2. Zjistěte, jaký je rozdíl mezi třaskavinou a výbušninou?
3. Vyhledejte si informace o nejznámějších pumách a bombách a odpovězte na otázku,
jaký je rozdíl mezi bombou nebo pumou?
4. Zkuste společně vyhledat, na jakém principu jsou založené klasické výbušniny a jaké
je jejich využití a jak jsou zneužívány?

1.

Výbuch je vždy mechanická záležitost - prudké zvětšení objemu. Výbuch se také nazývá detonace, při
detonaci (výbuchu) vzniká detonační vlna, která se vyznačuje vysokým tlakovým Skokem a šíří se
výbušninou rychlostí několika kilometrů za sekundu.

2.

Podle způsobu uvolnění energie se výbušniny rozlišují:
mechanický výbuch - je důsledkem přetlaku, nebo podtlaku
elektrický výbuch - rychlá přeměna el. energie na mechanickou a tepelnou
jaderný výbuch - je příčinou neřízené nukleární reakce
chemický výbuch - náhlé uvolnění energie za současného vzniku velkého množství plynů a tepla
Třaskaviny jsou skupinou výbušin, jejíž hlavní vlastností, která je výrazně odlišuje od ostatních skupin
výbušin, je velmi rychlý přechod od explozivního hoření к detonaci. Třaskavina uvedená v činnost se
nejdříve rozhoří, přejde do explozivního hoření a nakonec detonuje. Tomuto ději se říká akcelerace
výbušné přeměny a celý jej lze měřit pouze v mikrosekundách. Třaskaviny jako jediné ze základních
skupin výbušin jsou reprodukované schopny této akcelerace.
Další významnou vlastností třaskavin je jejich citlivost к vnějším podnětům. Třaskaviny lze uvést к
detonaci jednoduchým způsobem, ať už mechanicky (třením, nárazem, nápichem) nebo dodáním
tepelné energie (žár, elektrická jiskra).
Třaskaviny jsou v praxi využívané jako iniciátory pro vyvolání detonace méně citlivých výbušin,
nejčastěji trhavin. Proto jsou označovány jako primární výbušiny. Schopnost uvést trhavinu v detonaci
se nazývá iniciační mohutnost třaskaviny. T a j e závislá na akceleraci výbušné přeměny a také na
brizanci třaskaviny.
Brizancí třaskaviny se rozumí ničivé působení třaskaviny na její bezprostřední okolí rázem detonačních
zplodin. Brizance roste se zvyšující se počáteční hustotou třaskaviny a s její detonační rychlostí.
Samozřejmě i ostatní výbušiny se vyznačují určitou brizancí.
Jak již bylo zmíněno výše, třaskaviny se vyznačují velkou citlivostí к vnějším podnětům: citlivost
к nárazu, citlivost ke tření, citlivost к zážehu, citlivost к elektrickému náboji, citlivost k nápichu

3.

Termín „bomba" je sice poměrně často používán i v češtině, nicméně správný český název onoho
zařízení je „puma".
Špinavá bomba je označení pro zbraň, způsobující zamoření rozmetáním radioaktivních látek klasickou
výbušninou.
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Jaderná zbraň (resp. atomová zbraň) je zbraň hromadného ničení, založená na principu neřízené
řetězové reakce jader těžkých prvků. Co hlavně odlišuje jadernou zbraň od klasických (chemických)
výbušnin je přítomnost elektromagnetického impulsu, ionizujícího záření, a hlavně uvolnění množství
radioaktivních látek. Ačkoliv procentuální zastoupení radioaktivity na celkově uvolněné energii není
velké, dávka záření, které jsou oběti atomového útoku vystaveny, má devastující účinky na jejich
zdraví.
Vodíková bomba je atomová bomba, jejíž pouzdro tvoří těžké izotopy vodíku - deuterium a tritium.
Atomový výbuch vytvoří počáteční teplotu několika milionů stupňů Celsia, která rozběhne

jadernou

fuzi. Podle velikosti nálože výbuch odpovídá přes 100 Kt TNT, největší sestrojené bomby mají účinek
desítek

megatun TNT. B o m b a j e schopna ničit domy v okruhu 20 km a zapalovat hořlavé předměty do

vzdálenosti 100 km.
Trinitrotoluén, přesným chemickým názvem 2,4,6-trinitromethylbenzen, je velmi silnou, nebezpečnou a
často používanou trhavinou, často též označovanou jako tritol nebo TNT. Objevil jej roku 1863
německý chemik Joseph Wilbrand, ale jako výbušnina začal být používán až mnohem později. Jako
výbušnina vykazuje mimořádně dobré vlastnosti - je velmi stabilní a málo citlivý vůči vnějším vlivům a
přitom se vyznačuje velmi vysokou brizancí a razancí výbuchu. Je proto ideální látkou pro přípravu jak
průmyslových tak vojenských trhavin. Díky tomu, že jeho explozivní vlastnosti jsou velmi dobře
prozkoumány, uvádí se pro vyjádření síly jaderného nebo termojaderného výbuchu ekvalentní množství
TNT v kilotunách (kt) či megatunách (MT).
Semtex je víceúčelová plastická trhavina. Byl vyvinut v 50. letech 20. století v Československu ve
VCHZ Synthesia (dnes Explosia), která začala vyrábět v 60. letech. (Jiné zdroje zmiňují jako rok
vynálezu Semtexu 1966 a jako vynálezce Stanislava Breberu). Používá se jako komerční trhavina, při
demolicích a pro vojenské účely. Je známý pro svou popularitu mezi teroristy díky své špatné
zjistitelnosti.
Semtex j e velmi plastický pro velké rozmezí teplot od asi -40°C do +60°C. Je také vodovzdorný.
Výbušnina se jmenuje podle pardubického předměstí Semtína a firmy kde se vyráběla - SEMTÍN
EXPLOSIA. V roce 1989 byl vývoz Semtexu zakázán. Semtex se dnes vyrábí v poměrně malém
množství (asi 10 tun ročně) v Brně.
4.

Výbušniny se často používají pro kriminální činnost, včetně teroristických útoků. V těchto případech se
často používají tzv. improvizované výbušniny (Improvised Explosive Device - (IED)). Při přípravě
těchto výbušnin jsou používány levné, snadno dostupné ingredience. Jedněmi z nejznámějších
improvizovaných výbušných látek je tzv. Т А Т Р (Triacetone triperoxide), která je používána i pro
sebevražedné vesty či tzv. car bomb (vozidlo naložené výbušninou). Pro kriminální činnost se
výbušniny upravují do tzv. nástražných výbušných systémů (NVS). Výbušnina a rozbuška je v
takových případech doplněna o vhodnou kamufláž, spouštěcí mechanismus a často i smrtelné šrapnely.
Spouštěcí mechanismy mohou být různé - mechanické, elektrické, chemické, radiové, optické.
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2. Pokusy
Videopokus č. 10
Název úlohy: Vybuchující plechovka
Anotace: Žáci uvidí, jak reaguje karbid vápenatý s vodou.
Pomůcky: plechovka s víkem a s otvorem, kahan, zápalky
Chemikálie: karbid vápenatý, voda
Pracovní postup: Do plechovky je vyvrtán malý otvor (asi 0,5 cm). Do plechovky se nasype
karbid vápenatý, zalije se trochou vody a plechovka se ihned uzavře. К otvoru plechovky se přiloží
Plamen a plechovka exploduje.
Princip:
CaC2 + 2 H 2 0 -> C 2 H 2 (g) + Ca(OH) 2
^ávěr: Acetyl en (=ethin) je prudce výbušný plyn, hoří svítivě žlutým plamenem.

Tip: Vyrobit model děla
(Z prázdné tlakové lahve od spreje se opatrně oddělí ventil. Místo něj se к uzavření použije
^ěkký míček. Ve dnu lahve se udělá otvor o průměru asi 3 - 5 mm. Funkce je stejná jako u
v
ybuchující plechovky. Poznámka: Lze použít i jiné výbušné směsi plynů: propanbutan + kyslík,
v
°dík + kyslík, páry benzínu a kyslík atd.)
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7. Robur Dobyvatel, Kapitola VI, str. 61 (Robur Dobyvatel, Návrat, Brno, 2006)
VI.
KAPITOLA

kterou by snad inženýři, mechanici
a jiní učenci měli přeskočit

Zbývá ještě poznat, jaké látky upotřebil inženýr Robur k postavení
své vzducholodi. Toto pojmenování se zcela přesně hodilo na jeho
Albatros. Jaká to byla hmota, tak tvrdá, že zavírací nůž Phila Evanse
do ní nemohl vniknout, a jejíž jakost si nemohl Strýc Prudent vysvětlit?
Byl to jednoduše papír.
Již po mnoho let dosahovala tato výroba skvělého rozvoje. Papír
bez klihu, jehož listy jsou napuštěny dextrinem a škrobovinou, pak
stlačeny hydraulickým lisem, tvoří hmotu tvrdou jako ocel. Vyrábějí
se z ní kladky, koleje, vagonová kola, pevnější než kola kovová a zároveň mnohem lehčí. Nuže, této pevnosti, této lehkosti chtěl Robur
využít při sestrojení své vzdušné lokomotivy. Trup, roubení, paluba,
kabiny, všechno bylo ze slaměného papíru, z něhož se tlakem stal kov,

1. Úlohy
1.1 Otázky к tématu:
1. Vyhledejte, kdo objevil papír?
2. Pomocí literatury a internetu zjistěte, jaké je složení papíru?
3. Na základě zjištěných informací se pokuste popsat výrobu papíru.
4. Co víte o recyklaci papíru?
5. V odborných knihách vyhledejte vzorec, výrobu a vlastnosti dextrinu.
6. Pokuste se dozvědět něco o pergamenovém papíru?
7. Zj i štěte co j e vulkánfíbr?
8. Nastudujte, z čeho se vyrábí vrstevnaté plasty a kde se s nimi můžeme v životě
setkat?
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1.

V Číně se už v roce 105 našeho letopočtu papír vyráběl z vláken dřeně dřevitých moruší. Číňané tento
vynález tajili přes šest set let. Recept od nich roku 751 našeho letopočtu získali Arabové a rozšířili ho
po celé islámské říši. Ve střední Evropě byly základní surovinou pro výrobu papíru hadry. Tyto hadry
po vesnicích sbírali hadráři. Hadrů ale bylo málo a proto se zkoušeli najít jiné suroviny jako sláma nebo
dřevný obrus. Nejlepší surovou pro výrobu papíru byl len. Hadry se stříhaly na malé kousky, máčely
v louhu, bělily a pak házely do jámy, kde 15 až 18 dní hnily. Následně byly drceny v tzv. holandrech
nebo stoupách.
Holandr je velká uzavřená káď s těžkým dřevěným válcem. Stoupy byla kladiva poháněná vodním
kolem. Holandry se začaly používat v druhé polovině 18. století. V této fázi se hadry neustále
proplachovaly vodou. Po vyčištění se hmota nabírala na síta. Ze sít se potom vyklápěla na plsť, kde byla
z listů papíru vymačkána voda. Listy papíru se pak sušily na vzdušných půdách. Papíry na psaní se
navíc klížily a sušily. Výrobní proces trval dva až tři měsíce. Denně se vyrobilo přibližně 2000 listů
papíru.
Tip na exkurzy do středověké vesnice v Ostré u Lysé nad Labem.

2.

Dnes se papír vyrábí ve velkých továrnách. Dřevo se štěpí na drobné kousky a vaří, tak se uvolní
celulosa a v holandrech vzniká kaše, která se lisuje strojem na tenkou vrstvu papíru. Existují stovky
druhů papíru, z nichž některé se vyrábějí poněkud odlišně. Někdy se papír navlhčí a prudce zahřeje,
čímž získá lesk; křídový papír, určený pro kvalitní tisk a výtvarné umění. Pro potřeby papírenského
průmyslu se ročně kácejí miliony stromů. Kvalitní papír je však možné vyrábět i z použitého papíru.
Máčením se starý papír rozkládá na použitelná původní vlákna, z nichž lze vyrobit nový papír, tzv.
recyklovaný.

3.

Výroba papíru: Jako surovina slouží panenská nebo recyklovaná vlákna, případně směs obou. Výroba
papíru se skládá z těchto částí: příprava látky (zmíněna u sběrového papíru - čistící operace však již
nejsou potřeba), strojní nádrž, papírenský nebo lepenkový stroj (nátoková skříň - přivádí vláknitou
suspenzi na síto a vytváří rovnoměrné rozložení vláken po celé šířce síta, sítová část - odvodňuje
papírový pás, lisová část - odstraňuje další vodu z pásu, sušicí část - odstraňuje zbytek vlhkosti zahřátím
pásu papíru, navíječ - navíjí pás papíru do rolí) a další procesy - závisí na druhu papíru.

4.

Nástin technologie recyklace papíru: Při recyklaci papíru je potřeba vzít v potaz kvalitu dodávané
suroviny. Tou můžou být například odřezky z tiskáren, kde jedinými nečistotami jsou barvy známého
složení, prach, písek, případně sponky. Surovinou ovšem může být i papír ze sběrny surovin, či
dokonce z kontejneru na papír. Zde se může nacházet cokoliv. Pro papírnu bude přirozeně náročnější
zpracovat druhou surovinu. A proto s e j í budeme zabývat. Prvním krokem je namočení vstupní
suroviny a její následné rozvláknění. To se děje v nádrži opatřené míchadlem. Obvykle se jedná o čistě
o mechanickou záležitost. Jen občas se přidává malé množství hydroxidu sodného (NaOH), který
usnadní rozvlákňování (tj. sníží délku pobytu suspenze v nádrži, čímž sníží spotřebu energie).
Po rozvláknění nadcházejí operace hrubého třídění. Již v rozvlákňovací nádrži obvykle bývá lano
(nazývané „cop"), na něž se při míchání suspenze navazují tzv. spřádatelné nečistoty. Jedná se o nitě,
fólie pásky izolepy atp. Další fáze hrubého třídění probíhají na samostatných zařízeních, která vždy
odstraní určitý typ nečistot. U třídění se využívá rozdílné hustoty, či velikosti nečistot a papíroviny či
vlákna. Třídiče pracují obvykle na principu cezení skrz síta s otvory (či štěrbinami) o takové velikosti,
aby jimi prošla (nebo neprošla) dobrá vlákna. Pak následuje odstraňování velmi malých či rozpustných
nečistot (barviv, pigmentů, plniv atp.) - nastávají operace jemného třídění, obvykle nazývané jako
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deinking procesy. Têmi jsou obvykle flotace či praní. Při flotaci (obvykle za přítomnosti flotačního
činidla, které bývá detergentem schopným se jedním koncem molekuly zachytit nečistoty a druhým
koncem bublinky vzduchu - tj. druhý konec je špatně smáčivý) se suspenze vláken probublává
vzduchem, který vynese nečistoty na povrch v podobě pěny, která se následně odstraňuje. Při deinking
procesech se využívají nejčastěji tyto chemikálie: NaOH, siřičitan sodný (Na 2 S0 3 ), mýdlo, vodní sklo
(směs oxidů křemičitých a sodných). Žádná z těchto chemikálií nepředstavuje naštěstí pro životní
prostředí hrozbu. Po tomto třídění zůstávají v suspenzi papíroviny převážně jen jemné nečistoty o
hustotě blízké hustotě celulózy. Jedná se obvykle o polymerní materiály. Po vyčištění papíroviny může
(ale nemusí) následovat její zesvětlování, či bělení. Zesvětlovací operace spočívá v maskování
chromoforních (barvu způsobujících) chemických skupin. К tomuto účelu se obvykle využívá thiosíran
sodný (Na 2 S 2 0 3 ), či peroxid vodíku (H 2 0 2 ). Z hlediska ochrany životního prostředí je thiosíran celkem
neškodná chemikálie, která v malém množství může nanejvýš přispět k eutrofizaci vody, při úniku při
havárii by se však mohl zapříčinit jednorázový úhyn vodních/půdních živočichů. Nemá však tendence
se v životním prostředí akumulovat. Peroxid vodíku je velmi agresivní látka. Je však velice nestálá a při
běžném provozu zreaguje prakticky veškeré její použité množství, za vzniku vody. Následně se s
recyklovanou papírovinou zachází prakticky stejně jako s nerecyklovanou. Doplní se o různá plniva,
klížidla, pomocné papírenské prostředky (odpěňovače, biocidy- pro zabránění vzniku slizů,
stabilizátory pH či koloidního systému atd.), případně barviva. Poté se vpustí na papírenský stroj a
vzniklý papír pak prochází různými dokončovacími operacemi.
Papír je nyní vyroben, ale zbývá vyřešit problém odpadů (zbývá jen obrazně - papírny jej musí mít
vyřešen ještě před zahájením provozu). Odpady jsou různé tuhé části zachycené na třídičích jejich
suspenze s vodou a odpadní vody.
Nejprve se oddělí větší tuhé části pomocí různých zahušťovacích filtrů apod. Poté následuje čištění
odpadních vod. U toho se může využívat různých sedimentačních zařízení, odstředivek, flotačních
zařízení, koagulačních zařízení (za využití oxidu hlinitého - A1 2 0 3 , oxidu železitého - Fe 2 0 3 , či síranu
vápenatého - CaS0 4 ) nebo pěnových separací (za využití tenzidů). Koagulace je proces, kdy pomocí
chemického činidla se mikročástečky, či molekuly shlukují do větších celků, které se dají daleko snáze
odstranit (většinou filtrací, či sedimentací). S nečistotami se tak odstraní i použitá chemická činidla. Ta
ale většinou nejsou problémem pro životní prostředí. Jen oxid hlinitý by do životního prostředí zanesl
nebezpečný kov (ale v prakticky neškodné formě) a síran vápenatý by přispěl к eutrofizaci vody.
Na závěr se dá zařadit sorpce na aktivní uhlí, což je proces, při němž se používá speciálně upravený
uhlík (o velikém povrchu a velmi malém objemu), který je na sebe schopen vázat různé chemické látky
- stejný proces nasává ve střevech člověka, poté co si vezme živočišné uhlí.
Ziskem z těchto operací je voda obsahující minimum nečistot a zahuštěný kal. A nadchází čas pro
nerudovskou otázku „Kam s ním?" Kal se dá pálit, ale obsahuje ještě příliš mnoho vody (asi 40 %) a
příliš mnoho nespalitelných podílů (více než 50 % pevných částí) a tak, bohužel, zbývá skládkování.
Ale na skládku by šel i popel z pálení papíru. Jen by nebyl vlhký.
Nabízí se otázka, stojí-li veškerá ta námaha s recyklací za to. Na to můžou různí lidé odpovědět různě.
Každý dle svých zájmů. Pravdou ale zůstává, že bez recyklace papíru by se muselo vyrábět daleko více
papíru nového. A to obnáší celou složitou technologii, při níž je potřeba velké množství energie
(elektrické i tepelné) a agresivních chemikálií (které se navíc zahřívají na vysoké teploty - okolo 170
°C) a jejíž výstupem jsou vody, které je potřeba čistit často obtížněji, než vody po recyklační lince (i
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když tyto vody mívají známé složení odpadních látek, což je jejich výhodou) a celulózu poznáte po
čichu už na míle daleko. Navíc bez recyklování papíru by bylo potřeba kácet daleko více stromů (to
nepopře nikdo, ale jsou tací, co budou tvrdit, že to lesu prospívá). Proto i přes veškeré složitosti má
recyklace smysl a o jejích alternativách (jako je kompostování či pálení papíru) má v současné době
smysl uvažovat jen u druhů papírů nevhodných pro recyklaci.
5.

Dextrin je produkt hydrolýzy škrobu užívaný zejména jako lepidlo.
Výroba dextrinů: Rozkladem škrobu kyselinami nebo působením vyšší teploty, mění se škrob v tzv.
dextriny. Charakteristickým znakem dextrinů je, že jsou ve vodě buď úplně nebo částečně (podle
hloubky rozkladu) rozpustné a jodem se nezbarvují modře, nýbrž podle stupně rozkladu buď fialově
nebo hnědočerveně. Z vodního roztoku se srážejí dextriny přídavkem čistého líhu. Podle toho jak se
chovají ke kvasinkám rozeznáváme zkvasitelné a nezkvasitelné dextriny.

Tip na pokus:
Vzorec dextrinů:

Domácí výroba:
Z uvedeného jsme se tedy dočetli, že dextriny můžeme vyrábět buďto
pražením, nebo pomocí kyselin. Pro nás bude jednoznačně jednoduší
výroba pražením. Při pražení se přeměňuje bramborový škrob na
dextrin.
Na co si dát pozor:
Při pečení NESMÍME přesáhnout teplotu 220°C.
Co budeme potřebovat:
1 ) Bramborový škrob
2) Trouba (kahan, vařič či horkovzdušná pistole)

Postup:
1) Na pekáč rovnoměrně nasypeme množství do 250g bramborového škrobu
2) Teplotu držíme na max. 220°C, nikdy nesmíme tuto teplotu přesáhnout, jinak se dextrin znehodnotí a nebude
lepit. Optimální teplota je 200°C.

3) Každých 5-8 minut škrob musíme promísit, aby se rovnoměrně pražil.

4) Doba pražení je individuální. Většinou záleží na kvalitě trouby, za jak dlouho je schopná teplotu vyhoupnout
až к 200°C. Orientujte se tedy podle barvy. Barva vzniklého dextrinů by měla být celkově tmavě žlutá až do
hnědá.

6.

Pergamenový papír je dvojí. Na jednom lze psát inkoustem a pérem a písmo lze zase smazat. Tento
papír se silně podobá papíru křídovému, vyrábí se tím způsobem, že silný, hladký papír se na obou
stranách natírá lakem. Druhý typ pergamenového papíru se podobá velice pergamenu skutečnému.
Naklížený papír se ponořuje do ředěné kyseliny sírové a mění se tím v hmotu podobnou zvířecím
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blanám. Tímto pergamenováním se stává papír průsvitný a zvětšuje se jeho pevnost. Je lacinější než
pergamen zvířecí, ve vodě měkne. Používá se jako svačinový papír.
7.
8.

Vulkánfíbr - papírové kufry, papírovina + chlorid zinečnatý
Vrstevnaté plasty - Trabant, pryskyřice, papír nebo tkanina, fenolformaldehydové pryskyřice, papír

Tip na referát: význam modifikovaných škrobů, dextrin, erytrodextrin, sacharidy,
monosacharidy

2. Pokusy
Tip na pokus s dextrinem:
Prášek dextrinu + voda —> lepidlo
Dextrin je lepivější a rozpustnější než škrob
1- Uvaří se škrobový maz, okyselí se kyselinou sírovou a vaří se.
Kapka škrobového mazu + jód —» modrý roztok
4
Za minutu se přidá jód —> roztok bude modro-fialový
~ opakujeme, až bude roztok červený
" nakonec bude bezbarvý
^ůkaz: škrob se nemění
Kyselá hydrolýza škrobu
^lodel trávení a model zcukerňování v kádince
S
irupy, turecký med
Neutralizace uhličitanem vápenatým - škrobový cukr - limonády
^ Hydrolýza celulózy - zcukerňování zbytků dřeva a celulózy - cukr, kde se pěstují kvasnice

Žákovská laboratorní úloha č. 1
^ázev úlohy: Výroba ručního papíru
^ňotace: Záci si mohou vyzkoušet zábavnou formou, jak se vyrábí ručně dělaný papír. Práci
^ohou provádět i sami doma.
r

°můcky:
• starý papír například z kartónových krabic, balicí papír, hedvábný papír atd. Novinový papír je
^vhodný.
^ mísu na papírové těsto mixér, stačí ruční, ponorný
• dvě desky na lisování
• nějakou savou látku, závaží
• lisované rostlinky, obrázky z časopisů, barevné nitě a provázky nebo útržky papírků na ozdobu
foení nutné)
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Pracovní postup:
1. Suchý starý papír natrháme na malé kousky, vložíme do mísy a zalijeme vodou. Papír
necháme ve vodě měknout, asi 12-24 hodin.
2. Rozmočený papír rozmixujeme i s vodou na kaši. Barva kaše závisí na použitém materiálu,
ale dá se měnit přidáním jakékoliv rozpustné barvy. Papírové těsto můžeme taky oživit lístky
květin, kousky nití nebo kousíčky barevného papíru a obrázků z časopisů, ale tyto přísady
vmícháme až do hotové hmoty.
3. Připravíme si podkladovou desku, na ni rozprostřeme savou látku a na látku položíme list
čistého balicího papíru.
4. Papírovou hmotu lehce vymačkáme a na připravenou desku s látkou a papírem ji
rozprostřeme ve vrstvě silné asi 3 mm. Papírové těsto můžeme rozprostřít rovnou do
požadovaného tvaru a hotový papír potom nemusíme stříhat. S nepravidelnými okraji vypadá
lépe.
5. Chceme-li náš papír nějak ozdobit, učiníme tak před zatížením. Na hmotu můžeme třeba
ledabyle rozmístit barevné okvětní lístky nebo nitě a papírky. Taky můžeme к ozdobení
použít lisovanou rostlinku, čtyřlístek pro štěstí nebo nějak zajímavě stočený provázek.
6. Naši hmotu potom přikryjeme savým papírem, látkou a destičkou a rovnoměrně zatížíme
závažím, například knihami, nádobou s vodou apod., takto lisujeme několik hodin.
7. Z vylisovaného papíru sejmeme závaží a sušíme třeba na topení. Nakonec vložíme hotový
papír mezi dva čisté suché listy papíru a dosušíme žehličkou.
£ávěr: Má i výchovný charakter - sběr a třídění starého papíru, jedná se o zábavnou činnost pro
áky, kterou mohou provádět i sami doma.

2

(http://www.domek.cz/clanky/sikovny/sikovne_doplnky/vyroba_rucniho_papiru.htm)
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8. Hvězda Jihu, Kapitola VIII, str. 61 (Hvězda Jihu, Návrat, Brno, 1999)

VIII.
KAPITOLA

Veliký pokus

( C y p r i e n Meré velmi dobře poznal během svých skvělých
výzkumů proměny pevných těles v plyny, j i m i ž se rok předtím s velkou horlivostí zabýval, že jisté substance, j a k o například křemík a hliník, nerozpustné ve vodě, se rozplynou ve vodních parách pod velikým tlakem a ve značné teplotě.
Rozhodl se, veden touto zkušeností, nejdříve zjistit, jestli by se
nenašel nějaký prostředek к dosažení stejného výsledku s uhlíkem,
aby takto podmínil jeho krystalizaci.
Avšak všechny jeho pokusy v tomto směru byly naprosto bez
úspěchu, a tak se po několikatýdenní marné práci inženýr rozhodl
zaměnit baterie.
Ano, baterie, to j e nejsprávnější slovo, neboť jak hned uvidíme, měla při tom znamenitá úloha připadnout dělu.
Různé důsledky vedly inženýra к domněnce, že by se mohl diamant tvořit v Kopjích stejným způsobem j a k o například síra v solfatárách*). Věděl, že síra vzniká polovičním okysličením sirovodí*) Solfatáry jsou přírodní dutiny pod zemi. v nichž krystalizuje sira
byly podobné dutiny, v nichž by krystalizoval uhlík

karbonatáry by pak

76

ku, kde se j e h o j e d n a část p r o m ě ň u j e na kyselinu sírovou a zbytek
se pak sráží v krystalech na stěny solfatáry.
„Kdo ví," myslel si Cyprien Meré, „nejsou-li ložiska diamantů skutečnými karbonatárami! Protože se tam vyskytuje sloučenina vodíku a uhlíku s vodou náplavu v podobě bažinných plynů, proč by nem o h l o být příčinou krystalizace uhlíku právě okysličování vodíku,
spojené s částečným okysličováním uhlíku?"
Od této myšlenky к j e j í m u provedeni, totiž umožnit j a k é m u k o l i v
tělesu v obdobné, ale umělé reakci teoretické působení kyslíku, nebylo již příliš daleko pro horlivého chemika.
A Cyprien Meré také přikročil к bezprostřednímu provedení programu.
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1. Úlohy
1.1 Otázky k tématu:
1. Víte, co j e sublimace?
2. Vyhledejte, co je krystalizace?
3. Pokuste se najít strukturu diamantu a tuhy. Zjistili jste, co jsou to umělé diamanty?
1. Sublimace je skupenská přeměna, při které se pevná látka mění na plyn, aniž by došlo к tání pevné látky (tedy
bez průchodu kapalnou fází). Opačný proces se nazývá desublimace. Při desublimaci se tedy plyn mění přímo na
pevnou látku bez předchozí kondenzace.
2. Krystalizace či růst krystalů, obecně vytváření pravidelné struktury je druh fázové přeměny, při které dochází
к pravidelnému uspořádání částic do krystalové mříže. Krystalizace je sice spojena s pevnou fází látky, avšak
amorfní (tj. nekrystalické) látky mohou být za daných podmínek stejně tak pevné. Navíc známe tekuté krystaly,
které jsou v krystalické fázi kapalné.
Snadno krystalizují látky s jednoduchou atomovou strukturou (kovy, jednoduché iontově a kovalentně vázané
látky), zatímco polymery a jiné látky s makromolekulárními řetězci (například oxidická a chalkogenní skla s
řetězci kovalentně vázaných mnohostěnů) krystalizují naopak velmi obtížně.
Podmínkou růstu krystalů je dostatek času - pokud roztok podchladíme uměle, (okolní teplo snížíme rychlým
skokem), struktura „zamrzne" v původním amorfním tvaru taveniny. Proces krystalizace se také prakticky řídí
způsobem odvodu tepla z taveniny.
3. Syntetický diamant je vytvořený technologickým procesem. Syntetické diamanty nebo též umělé diamanty
mají podobné vlastnosti к přirozeným diamantům.

Pokusy
Žákovská laboratorní úloha č. 2
^ázev úlohy: Příprava velkých krystalů krystalizací volnou
d o t a c e : Žáci si připraví jednotlivé dobře vyvinuté krystaly.
p

°můcky: třecí miska s tloučkem, kádinka, skleněná tyčinka, kryštalizační miska, filtrační papír,
^levka, nůžky, vyšší kádinka
Chemikálie: chlorid sodný, síran měďnatý nebo železnatý, kamenec hlinitodraselný nebo
c
hromitodraselný, voda
^ a c o v n í postup: V třecí misce dobře rozmělníme použitou látku a připravíme z ní při pokojové
Plotě nasycený roztok (v kádince s vodou rozpustíme takové množství látky, aby část zůstala na
^ ě nerozpuštěna). Nasycený roztok zfiltrujeme a naplníme jím kryštalizační misku. Misku
^kryjeme papírem s malými otvory, aby do ní nepadal prach z okolí. Voda se z roztoku pozvolna
° d Pařuje a na dně misky se tvoří krystalky. Několik pěkně tvarovaných krystalů po čase uvážeme
^ nit a zavěsíme je do misky s roztokem tak, aby se mezi sebou ani stěn misky nedotýkaly.

le

a

v

Ver: Záci si připravili krystaly volnou krystalizací z nasyceného roztoku, krystaly mohou být
Miké až několik centimetrů.
(he n
eš, P., Macháčková, J.: 200 chemických pokusů, Praha. 1977, Mladá fronta)

9. Dvacet tisíc mil pod mořem, Kapitola XII., str. 83 (Dvacet tisíc mil pod mořem,
Albatros, Praha, 1976)
„Na tuhle otázku vám odpovím," prohlásil kapitán Nemo. ..Napřed
vám řeknu, že na dně moře jsou ložiska zinku, železa, stříbra a zlata a že
jich jednou bude docela jistě využito. Ale z těchto pozemských kovů jsem si
nevzal nic. Chtěl jsem, a b y mi prostředky к výrobě mé elektřiny dodalo jen
moře."
„Moře?"
„Ano, pane profesore. A těch prostředků m á m dost. Mohl bych třeba
spojit dráty ponořené do různých hloubek a získal bych elektřinu prostým
rozdílem teplot v drátech. Dal jsem však přednost způsobu mnohem praktičtějšímu."
„Jakému?"
„Jistě znáte složení mořské vody. V tisíci gramech má devět set šedesát
g r a m ů vodv a asi šestadvacet gramů chloridu sodného neboli kuchyňské
soli. Dále obsahuje v malém množství chlorid horečnatý, síran horečnatý,
chlorid draselný, bromid horečnatý, síran vápenatý a uhličitan vápenatý.
Víte tedv, že chloridu sodného je v ní značné množství. A právě sodíkem,
kterv získávám г mořské vodv, plním své články."
' „Sodíkem?"
„Ano, pane profesore. Sodík se rtutí tvoří a m a l g á m a tím nahrazuji
v Bunsenových článcích zinek. Rtuť se nikdy nespotřebuje. Ubývá jen sodíku a ten mi dodává moře. Řeknu vám ještě, že sodíkové články nutno
pokládat za nejvýkonnější a že jejich elektromotorická síla je dvakrát tak
velká jako síla článků zinkových."
„Výhody sodíku ve vašich podmínkách dobře chápu, p a n e kapitáne.
Moře ho má dost. Dobrá. N u t n o jej však získávat 7 vody, prostě vyrábět.
J a k to děláte? К výrobě bvste mohl jistě použít svých článků; ale nemýlím-li se, pak by spotřeba sodíku v elektrickém zařízení byla větší než jeho
výroba. Tak byste ho spotřeboval víc, než jste si ho vyrobil!"
„Ano, pane profesore. Proto jej nevyrábím pomocí článků; používám
prostě tepla k a m e n n é h o uhlí."
„Kamenného?" řekl jsem důrazně.
„Řekněme raději mořského," odpověděl kapitán Xemo.
„Můžete snad dobývat uhlí z podmořských dolů?"

J a s n é o s v í t l r n á strojovna hyla d m e e t metrů dlouhá

Úlohy
1 Otázky к textu:
1. Spočítejte, zda měl J. Verne pravdu o obsahu soli ve vodě. Kolik procent
chloridu sodného obsahuje? Vypracujte graf složení mořské vody.
2. Napište vzorce výše uvedených solí.
3. Zjistěte, kdo byl pan Bunsen? (Tip na referát)

Elektrolýza neboli rozklad elektrolytu stejnosměrným elektrickým proudem patří mezi redoxní reakce. Procházíli roztokem nebo taveninou elektrolytu stejnosměrný elektrický proud: kationty elektrolytu přijímají na záporně
nabité elektrodě (katodě) elektrony - redukují se, anionty elektrolytu odevzdávají na kladně nabité elektrodě
(anodě) elektrony - oxidují se.
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1. Mořská voda průměrně obsahuje 3,55% NaCl.
Složení mořské vody:

VODA

NaCl

SOLI

2. NaCl, MgCl 2 , M g S 0 4 , KCl, MgBr 2 , CaS0 2 , C a C O j

3. " J s e m velmi potěšen novým kovem...Nazvu
modrou spektrální

jej cesium pro jeho

překrásně

čáru."

Německý chemik Robert Wilhelm Bunsen se narodil 31. března
1811 v Götingenu. Prováděl sice důležité ale nebezpečné pokusy s kakodylovými
deriváty. Tento výzkum byl sice jeho jediný v oblasti organické chemie ale
okamžitě ho proslavil ve vědeckém světě. Kakodyl (alkarsin) je hlavní součástí
"Cadetovy kapaliny" (nazvané tak po francouzském chemikovi). Je to ostře
zapáchající olejovitá kapalina na vzduchu samozápalná. Ačkoliv mu tento výzkum přinesl uznání, málem zemřel
na otravu arzenikem a rovněž přišel o jedno oko, když mu při výbuchu do něho vlétla střepina skla. V roce 1852
přešel do Heidelbergu. Koncem tohoto desetiletí dostal Gustav Kirchhoff, mladý pruský fyzik a Bunsenův
spolupracovník, nápad použít skleněný hranol na rozklad světla místo pozorování plamenu pomocí barevných
brýlí. Tak se pro vědu zrodila spektrografíe, která se stala životně důležitým nástrojem pro chemickou analýzu.
Mělo to však jeden háček. Aby bylo možno zkoumat výsledná spektra, byl nutný nesvítivý plamen o vysoké
teplotě. Tuto možnost však stávající plynové kahany neměly. Bunsen tedy zcela logicky přišel na myšlenku
smísit plyn se vzduchem než začne hořet. Návrh a zhotovení takovéhoto hořáku provedl technik univerzity,
Peter Desaga, přestože je dodnes tento typ hořáku označován jako bunsenův. Bunsen zemřel 16. srpna 1899.
(http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Wilhelm_Bunsen, 12. 9. 2007)

^ 2 Otázky к tématu:

1. Vyhledejte, co je amalgám? (tip na referát)
2. Zjistěte, jaké existují typy elektrických článků?
3. Víte, jak probíhá elektrolýza vody?
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1. Amalgámy jsou kapalné nebo pevné
se

slitiny rtuti (případně gallia) s jedním nebo několika kovy, například

sodíkem, stříbrem, zlatem, zinkem, mědí, cínem, kadmiem či olovem. Lze je připravit většinou

přímým stykem rtuti s kovem. Amalgámy začal využívat již v roce

1826 francouzský zubař Auguste

Taveau. Vytvořil středně tuhou pastu složenou ze stříbra a rtuti, která dobře vyplnila z u b a pak v něm ztuhla
do potřebného tvaru. Používají se jako velmi odolná výplň zubu po odstranění
rtuti se

zubního kazu. Jde o slitinu

stříbrem, mědí a cínem v poměru l dílu rtuti ku 1 dílu ostatních kovů.

2. Voltův článek má měděnou elektrodu, na které vzniká vrstva vodíku. Ten klade průchodu proudu větší odpor
a ve styku s elektrolytem - kyselinou sírovou - se stává zdrojem nového, opačně polarizovaného napětí.

Odstranění vrstvy vodíku lze provést buď mechanicky (pozvednutím měděné elektrody, zamícháním kapaliny,
otřením bublinek vodíkovým pérem ap.) nebo chemicky.
Smeeův článek má zápornou zinkovou elektrodu ohnutou do tvaru podkovy a dobře
amalgamovanou. Kladnou elektrodou je stříbrná deska pokrytá platinovou černí
( 1 díl PtCl v 30 dílech vody, 0,008 dílu octanu olovnatého). Elektrolytem je zředěná
H2SO4. Vznikající bublinky vodíku odstraní oxidací nějaká látka přidaná do
elektrolytu, což je u článku Grenetova a Leclanchéova.

Grenetův článek měl elektrody ze zinku a z retortového uhlíku, elektrolytem je
roztok dvojchromanu draselného K 2 Cr 2 0 7 ve zředěné H 2 S0 4 . Rozpuštěním
!

dvojchromanu draselného v kyselině sírové se utvoří síran draselný, voda a oxid
chromový. Vzniklý C r 0 3 spolu s kyselinou převádí vodík na vodu a síran chromitý,

který konečně se síranem draselným utvoří kamenec chromitý, jež se usadí na dně nádoby. Na zinkové elektrodě
se vytváří síran zinečnatý.

Známý Leclanchéův článek má stejné elektrody a liší se elektrolytem. Tím je dvacetiprocentní roztok chloridu
amonného ve vodě a depolarizátorem je oxid manganičitý - burel. V tomto článku dochází к těmto reakcím:

Zn + 2 NH4CI - > ZnCl 2 + 2 NH3 + H 2
H 2 + M n 0 2 ->• MnO + H 2 0 nebo H 2 + 2 M n 0 2 ->• Mn 2 0 3 + H 2 0 .
Článku Leclanchéovu se podobá článek Niaudetův. Zinek je v roztoku chloridu

í*!®]

'

ŕ

^

sodného a uhel je obklopen chlorovým vápnem, z něhož se vylučuje chlór a vodík
velmi snadno. Další zinko-uhlíkové články sestrojili roku 1802 Hellwig,
Tihavsky a Leyteny.

Leclanchéův článek byl zdokonalen roku 1888 Gassnerem, později byl salmiak
(NH4CI) obsažen pouze v navlhčené látce (pilinách), v roztoku se objevuje i
ZnCl 2 ztužený škrobem, a tak se z něj stává článek suchý. V současné době se
obecně používá např. jako zdroj pro kapesní svítilny, přenosnou audiotechniku,
přístroje, hračky ap.
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Nejdokonaleji se odstraňuje polarizace u elektrochemických článků obsahující dvě
kapaliny. Články jsou stálejší než předešlé. V Daniellově článkuje zinek stočený
do dutého válce a dovnitř se postaví průlinčitá nádoba s měděnou elektrodou. К
zinku přilijeme zředěnou kyselinu sírovou (1:25) а к mědi nasycený roztok síranu
měďnatého. Vzniklý vodík při reakci prochází průlinčitou nádobou, místo vodíku
se na kladné elektrodě usazuje měď:

Zn + H 2 S 0 4

ZnS0 4 + H 2

H 2 + C u S 0 4 — H2SO4 + Cu.
Tento článek má také četné modifikace, které zmenšují vnitřní odpor a
zmenšují počet výměn kapalin. Příklady těchto článků jsou gravitační
články Meidingerův a Callaudův. Vnitřní odpor se zmenšuje
odstraněním průlinčité nádoby tak, že jsou obě elektrody umístěny nad
sebou. Kapalina s větší hustotou (roztok síranu mědnatého) je dole a vede
к ní izolovaný měděný drát, kapalina s menší hustotou je opatrně nalita
nahoře. U Meidingerova článkuje druhou kapalinou roztok síranu
horečnatého, u článku Callaudova roztok síranu zinečnatého.

Podobné "gravitační" články sestrojili Minotto a Thomson (lord Kelvin).
Větší elektromotorické napětí a menší vnitřní odpor má článek Groveův.
Ve skleněné nádobě je ponořen do zředěné (pětiprocentní) kyseliny sírové zinek obklopený průlinčitou nádobou,
v níž je koncentrovaná kyselina dusičná. Druhou elektrodou je však drahá platinová fólie. Depolarizace probíhá
podle těchto rovnic:

H 2 + HNO3 ->• HNO 2 + H 2 0
2 H N 0 2 + H 2 - » 2 NO + 2 H 2 0
2 NO + H 2 — N 2 0 + H 2 0 .
Lacinější je podobný článek Bunsenův, který místo platiny užívá kladné elektrody
uhlíku. Uhel však nasakuje kyselinou chromovou, která vzlíná až ke svorce, kterou
poškozuje. Těmto dvěma článkům se podobá článek Callanův a Davy ho
používající jako elektrody místo uhlíku litiny a někdy jako depolarizátoru chlorid
stříbrný. Později sestrojil článek Warenn de la Rue s kladnou elektrodou ze
stříbrného proužku obklopeného válečkem z chloridu stříbrného vpraveného do pergamenového papíru.
Zápornou elektrodou je čistý zinek.
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Historická poznámka

Pro měřící účely se používalo zvlášť stálych článku, tzv. normálových. Jejich elektromotorické napětí je při
určité teplotě po dlouhou dobu stálé. Je nutné však jimi vést velmi malý proud a použít je ve spojení s velkým
odporem. Nejdůležitější články jsou Clarkův, Westonův a Helmholtzův
článek.
Kladnou elektrodu Clarkova článku tvoří rtuť, k níž zdola vede
zatavený platinový drátek. Rtuť je pokryta kašičkou složenou z rozetřené
rtuti, síranu rtuťnatého a navlhčených krystalů síranu zinečnatého.
К záporné elektrodě vede rovněž platinový drátek, ale samotná elektroda
je z amalgamu rtuti a zinku (9:1). Elektrolytem je u Clarkova článku
nasycený roztok síranu zinečnatého. Kvůli vyloučení vlivu teploty se do
obou ramen článku přidají krystaly čistého síranu zinečnatého. Vnějším
vlivům se zamezí uzavřením obou ramen trochou parafinu a ramena se navíc uzátkují. Weston používal místo
zinku kadmia, amalgam je smíchán v poměru 6:1. Kapalinou je roztok síranu kademnatého (3 CdS0 4 8 H 2 0).
Tento článek je mnohem méně závislý na teplotě (zvýšením teploty o 1° С se napětí zmenšuje o 4x 10"5V). Stal
se i normálem elektromotorického napětí (1,0183 V při 20° C). (pozn. autorky: lze vyrobit ze dvou odsávacích
zkumavek a hadičky)

Elektromotorické napětí článku není závislé na
velikosti elektrod, je-li sestaven ze stejných látek.
Toto napětí lze změnit pouze koncentrací roztoku, a
tím sestrojit článek, jehož napětí je jednotkové, např.
1 volt. Helmholtzův článek jednovoltový je sestaven
z těchto látek: rtuť, chlorid rtuťnatý, zinek a roztok
chloridu zinečnatého (r = 1409kgx m"3 při 18° C).

(http://sf.zcu.ez/rocnik04/cislo03/cislo3.967/w galcl.html)

3. Při elektrolýze vody se jako elektrolyt používá roztok kyseliny sírové H 2 S0 4 ve vodě a elektrody z platiny,
která s kyselinou sírovou nereaguje. Disociací molekul kyseliny sírové vznikají v roztoku kladné ionty vodíku
H + a záporné ionty S 0 4 2 . Kationty vodíku se pohybují к záporné elektrodě, od které přijímají elektron a slučují
se do molekuly vodíku H 2 . Anionty S0 4 2 se pohybují ke kladné elektrodě, které odevzdají své přebytečné
elektrony a elektricky neutrální molekula S 0 4 okamžitě reaguje s vodou - vzniká nová molekula H 2 S0 4 . Při této
reakci se uvolňují molekuly kyslíku 0 2 . U záporné elektrody se tedy vylučuje z roztoku vodík, u kladné
elektrody se vylučuje kyslík. Přitom v elektrolytu zůstává stejný počet molekul kyseliny sírové H 2 S0 4 , zatímco
ubývá molekul vody H 2 0 , koncentrace roztoku se zvyšuje.
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2. Pokusy
Videopokus č. 11
Název úlohy: Elektrolýza vody
Anotace: Žáci uvidí elektrolýzu vody
Pomůcky: nabíječka, voltmetr, kyveta, uhlíkové elektrody
Chemikálie: voda, 10% roztok kyseliny sírové
Pracovní postup: Do kyvety se nalije voda do 2/3 objemu, přidá se asi 10 ml 10% kyseliny
sírové. Do roztoku se umístí dvě uhlíkové elektrody a zapne se nabíječka.
Nákres:

(autorka)
Závěr: Na záporné elektrodě se uvolňuje vodík a na kladné elektrodě kyslík.

Demonstrační pokus pro učitele č. 5
Název úlohy: Elektrolýza roztoku chloridu sodného s použitím diafragmy
Anotace: Žáci uvidí elektrolýzu roztoku chloridu sodného.
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Pomůcky: hliněný květináč, kryštalizační miska, uhlíková a ocelová elektroda, baterie,
pipeta, 2 zkumavky,
Chemikálie: chlorid sodný, voda, fenolfítalein, škrobový maz, jodid draselný
Princip: 2NaCl + 2 H 2 0 - » (elektrolýza) Cl2 + 2NaOH + H 2
Hliněná hmota květináče při pokusu složí jako tzv. diafřagma. Diafragma sice umožňuje
průchod elektrického proudu, ale zabraňuje smísení roztoků, které vznikají v prostoru
jednotlivých elektrod.
Pracovní postup: Otvor na dně malého hliněného květináče zalijeme voskem a květináč
ponoříme do kryštalizační misky a nasyceným roztokem chloridu sodného. Květináč
naplníme asi do Ví nasyceným roztokem chloridu sodného. Do roztoku v kryštalizační misce
ponoříme uhlíkovou elektrodu a do roztoku v květináči elektrodu ocelovou (např. drát
z jízdního kola). К elektrodám připojíme zdroj stejnosměrného elektrického proudu o napětí 9
- 12 V tak, že uhlík bude anodou (kladný pól) a ocelová elektroda bude katodou (záporný
pól). Jako zdroj el. proudu můžeme použít 3 ploché baterie spojené za sebou. Elektrolýzu
nechte probíhat 3 - 5 minut a potom zdroj proudu odpojíme. Z prostoru anody (roztok
v kryštalizační misce) odsajeme pipetou s balónkem několik mililitrů roztoku do zkumavky.
К roztoku ve zkumavce přilijeme 2 ml 5% roztoku jodidu draselného, protřepeme a přidáme
několik kapek škrobového mazu. Modré až černé zbarvení roztoku je důkazem, že na anodě
vznikal při elektrolýze chlór. Chlór se rozpustil ve vodě a tento roztok potom reagoval
s jodidem za vzniku jódu. Jód byl dokázán zmodráním roztoku po přidání škrobového mazu.
Do prostoru katody (roztok v květináči) přidejte několik kapek roztoku fenolftaleinu.
Zčervenání roztoku fenolftaleinu dokazuje hydroxid. V prostoru katody při elektrolýze
roztoku chloridu sodného vzniká hydroxid sodný a na elektrodě se vylučuje vodík.

Nákresy:

(Beneš, P., Macháčková, J.: 200 chemických pokusů, Praha, 1977, Mladá
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fronta)

(autorka)

elektrolýza taveniny NaCl

katoda: 2 N a + f 2e
anoda:

2 Cl ~

• 2 Na
Cl 2 + 2e ~

elektrolýza vodného roztoku NaCÍ

katoda: 2 H 3 0 + - f
anoda:

2 Cl ~

2e~—^H2+2H20
^ С 1 2 + 2е"~

(Beneš, P., Pumpr,V., Svobodová, M.: Chemie v otázkách a odpovědích, Praha, 1988)
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10. Tajuplný ostrov, Kapitola IX. (Tajuplný ostrov, Návrat, Brno, 1994)

Cyrus Smith se také pokusil vyrobit sklo. K tomu musel
napřed upravit starou hrnčířskou pec. Byla to práce velmi namáhavá, ale po mnohých nezdarech se přece jen podařila. Inženýr
zařídil primitivní sklárnu, kterou Harbert s Gedeonem Spilettem
po několik dní vůbec neopustili.
Sklo se vyrábí z křemenného písku, z křídy a z uhličitanu nebo síranu sodného. Na pobřeží bylo písku dost, křídu nahradilo
vápno a přímořské rostliny dodaly sodu. Pyrit poskytl kolonistům kyselinu sírovou a země dala uhlí vytápějící pec. Cyrus
Smith si zajistil všechny potřebné předpoklady.
Nejvíc práce jim dal nástroj potřebný ve sklářství к vyfukování skla. Byla to sklářská píšťala, asi půldruhého metru dlouhá
železná trubice, na níž se nabírá roztavená sklovina. Inženýr vyrobil píšťalu z tenkého a dlouhého železného pásu, který ohnul
kolem puškové hlavně. Tak bylo vše připraveno к výrobě.
Dne 28. března byla pec rozpálena. Bylo do ní vloženo sto
dílů písku, třicet pět dílů vápna a čtyřicet dílů síranu sodného,
smíšeného s třemi díly uhelného prachu.
Vše se tavilo v kelímku z ohnivzdorné hlíny. Když se směs
teplem v peci roztavila v kašovitou hmotu, nabral Cyrus Smith
koncem trubice kus skloviny a otáčel jí na předem připravené
železné desce, aby jí dal vhodný tvar pro foukání. Pak dal
píšťalu Harbertovi a vyzval ho, aby do ní foukal.

Tipy na referáty: výroba skla, vodní sklo, silikagel, Si02, bílé saze

1. Pokusy
Videopokus č. 8
Název úlohy: Boraxové perličky
Anotace: Žáci uvidí, jak reaguje borax při zahřátí plamenem.
Pomůcky: platinový drátek nebo jako náhrada magnezitová tyčinka, tuba verzatilky, drát
(nosič) ze žárovky, plynový kahan, hodinové sklo

Chemikálie: Na2B 4 07.10H 2 0 (struktuře boraxu více odpovídá vzorec Na2[B 4 0 5 (0H)4].8H20
- oktahydrát tetrahydroxotetraboritanu disodného)
Princip: Borax se rozloží na boritan a oxid boritý.
Pracovní postup: Platinový drátek se nažhaví v plameni, nabere se na očko na jeho konci
trochu boraxu a vytaví boraxová perlička. Získané perličky sklepeme na hodinové sklo.
Oxidační perličky získáme tavením v nej žhavější části oxidačního plamene, redukční perličku
tavením ve svítivém plameni.
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Upozornit na laboratorní přípravy:
1. Název úlohy: Příprava skla
Anotace: Žáci se dozví, jak se připravuje sklo v laboratorních podmínkách.
Pomůcky: třecí miska s tloučkem, porcelánový kelímek, kahan, zápalky, trojhran, varný
kruh, železný plech
Chemikálie: oxid olovnatý, oxid boritý
Princip: Tavením oxidu olovnatého, oxidu boritého a oxidu křemičitého dochází ke vzniku
směsi kremičitanu a boritanu olovnatého. Směs po zchladnutí vytváří sklovitou hmotu.
Pracovní postup: Odvážíme 8,4 g oxidu olovnatého, 1,2 g oxidu boritého. Směs látek
rozetřeme v třecí misce a vpravíme do porcelánového kelímku. Kelímek uložíme do trojhranu
na varném kruhu a intenzivně zahříváme, až se směs roztaví. Roztavenou hmotu zahříváme 7
- 8 minut, potom ji vylijeme na čistý železný plech a necháme zchladnout.
(Beneš, P., Macháčková, J.: 200 chemických pokusů, Praha, 1977, Mladá fronta)

2. Název úlohy: Příprava vodního skla
Anotace: Žáci se naučí, co to je vodní sklo a uvidí, jak se připravuje vodní sklo
v laboratorních podmínkách.
Pomůcky: porcelánový kelímek s víčkem, kahan, zápalky, trojhran, varný kruh
Chemikálie: hydroxid draselný, křemenný písek, kyselina chlorovodíková
Princip: Oxid křemičitý reaguje za varu s roztokem hydroxidu draselného (sodného) a vzniká
roztok křemičitanu dvoj draselného (dvojsodného) tzv. vodní sklo.
Si0 2 + 2KOH
K 2 Si0 3 + H2O
Si0 2 + 2naOH
Na 2 Si0 3 + H 2 0

Pracovní postup: Připravíme si roztok 6 g hydroxidu draselného (nebo 5 g hydroxidu
sodného) v 6 ml vody. Odvážíme 3 g jemně rozetřeného a čistého křemenného písku. Písek
s připraveným roztokem zahříváme v porcelánovém kelímku s víčkem tak dlouho, až se
roztok vyčeří (vyjasní). Zchladlý roztok slijeme do zkumavky, přilijeme к němu asi 10 ml
koncentrované kyseliny chlorovodíkové a protřepeme.
(Beneš, P., Macháčková, J.: 200 chemických pokusů, Praha, 1977, Mladá fronta)

3. Název úlohy: Příprava silikagelu
Anotace: Žáci se naučí, co to je silikagel a uvidí, jak se připravuje silikagel v laboratorních
podmínkách.
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Pomůcky: porcelánový kelímek, kahan, zápalky, trojhran, varný kruh, kádinka s vodou,
filtrační aparatura, zkumavka, pipeta s balónkem
Chemikálie: kyselina chlorovodíková, křemenný písek (=rozsivková zemina), uhličitan
sodný (=soda), uhličitan draselný (=potaš)
Princip:
Tavením oxidu křemičitého se sodou a potaši vzniká křemičitan dvoj sodný, křemičitan
dvoj draselný a oxid uhličitý.
Si0 2 + Na 2 C0 3
Na 2 Si0 3 + C 0 2
SÍO2 +

к2со3

K2SÍO3

+ co 2

Zahříváním produktu reakce s vodou vzniká roztok uvedených křemičitanů (vodní sklo).
Reakcí vodního skla s kyselinou chlorovodíkovou vzniká rosolovitá sraženina kyseliny
křemičité.
Pracovní postup: Smícháme stejné váhové díly křemenného písku, uhličitanu sodného a
uhličitanu draselného. Směs silně zahříváme v porcelánovém kelímku asi dvě hodiny. Po
zchladnutí ponoříme kelímek se směsí do kádinky s vodou a zahříváme k varu. Vzniklý
roztok zfiltrujeme. Část roztoku odlijeme do zkumavky, pidáme к němu asi 1 ml
koncentrované kyseliny chlorovodíkové a protřepeme.

Závěr: Kyselina chlorovodíková reaguje s roztokem křemičitanů a vzniká gel (rosol) kyseliny
křemičité.
(Beneš, P., Macháčková, J.: 200 chemických pokusů, Praha, 1977, Mladá fronta)
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11. Tajuplný ostrov, Kapitola X. (Tajuplný ostrov, Návrat, Brno, 1994)

Gedeon Spilett Harberta neopouštěl. Nemocný byl sužován
střídavou zimnicí, proti které bylo nutno bojovat, aby se jeho
stav ještě nezhoršil.
„Ke sražení horečky potřebujeme nutně protihorečnatý lék,"
řekl Gedeon Spilett Cyrusi Smithovi.
„To je pravda," odpověděl Gedeon Spilett, „ale na břehu
jezera rostou vrby, jejichž kůra může chinin trochu nahradit."
„Pak ji musíme okamžitě přinést!" řekl inženýr.
Vrbová kůra se opravdu pokládá za náhražku chininu, stejně
jako koňský kaštan, cesmína, podražec a jiné rostliny. Bylo
nutné opatřit si tento prostředek, který ovšem nedosahuje účinku
chininu, a užít ho v přirozeném stavu, protože kolonisté neměli
možnost získat z vrbové kůry alkaloid salicin.
Cyrus Smith šel sám uříznout z kmene vrby několik pruhů
kůry. Přinesl ji do Žulového domu, rozmělnil ji na prášek a ten
ihned podal Harbertovi.
Noc uplynula bez vážnějších příhod. Harbert blouznil, ale horečka se mu nevrátila ani příští den.

Tipy na referáty: chinin, alkaloidy, salicyl, vrba Salix , aspirin, první syntetická léčiva analogy, přírodní léčiva, polysyntetická léčiva

1. Pokusy
Název: Příprava acetylsalicylové kyseliny
Anotace: Podstatou přípravy kyseliny acetylsalicylové je reakce kyseliny salicylové s anhydritem
kyseliny octové v prostředí kyseliny sírové nebo fosforečné.
Pomůcky: dvě Erlenmeyerovy baňky o objemu 200 až 250 cm 3 , váženka (lodička), lžička, váhy,
teploměr o rozsahu do 100°C, kapátko, odměrné válce o objemu 20, 50, 100, 250 a 500 cm 3 ,
s
ouprava к filtraci za sníženého tlaku (odsávací baňka, Büchnerova nálevka, filtrační papír, vývěva)
Chemikálie: kyselina salicylová, acetanhydrid, ethanol, koncentrovaná kyselina sírová
Pracovní postup: Odvážíme 10g suché kyseliny salicylové. Do Erlenmeyerovy baňky odměříme
álcem 14 cm 3 (15 g) acetanhydridu a přidáme do něj odváženou kyselinu salicylovou. Nakonec
Přidáme ještě 5 kapek koncentrované kyseliny sírové a obsah baňky promícháme krouživými
Pohyby baňkou.
Připravenou reakční směs zahříváme 15 minut na vodní lázni o teplotě 50 až 60°C za občasného
Promíchání. Po skončení reakce ochladíme za stálého míchání směs v baňce např. proudem vody.
^o ochlazení přidáme do baňky 150cm 3 destilované vody a promícháme.
Vyloučený produkt oddělíme filtrací za sníženého tlaku. Odsátý produkt převedeme do
Erlenmeyerovy baňky a zde jej rozpustíme ve 30 cm 3 teplého ethanolu (zahříváme na vodní lázni).
v
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K ethanolickému roztoku přidáme 75 cm 3 teplé destilované vody (jestliže se vyloučily krystalky,
zahřejeme směs, až se rozpustí). Čirý vodně alkoholický roztok necháme zvolna chladnout. Vyloučí
se krystalky kyseliny acetylsalicylové.
Krystalky kyseliny acetylsalicylové oddělíme filtrací za sníženého tlaku a chvíli jimi prosáváme
vzduch. Pak j e necháme vysušit volně na vzduchu. Vysušený produkt zvážíme a uchováváme
v dobře uzavřené nádobce.
Rovnice:

o

o

• АЛ
H,C
kys. salicylová

O

Ä

CH,

acetanhydrid

C

U

|ÍYY \AH
/J

n

kys. acetylsalicylové

^

kys. octová

Poznámka: Lze udělat paralelně: acetylsalicylovou kyselinu klasicky x v mikrovlnné troubě
(Holada, K.: Cvičení z technické chemie, Praha, 1990)
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12. Tajuplný ostrov, Kapitola XVII. (Tajuplný ostrov, Návrat, Brno, 1994)
Alo jiik prorazil žulový masiv bez střelného prachu a s nedokonalými nástroji? Nebude to prače přesahující jejich síly'.'
Když Cynis Smith a novinář přišli do Komína, vykládali Harber! a Pcncroff vor s palivem.
„Dřevorubci jsou hotovi, pane Siiíitlii," hlásil se smíchem
námořník. „Kdybystepotřeboval zedníky... !"
„Zedníky ne, ale chemiky," odpověděl inženýr.
„Ano," dtxlal novinář.
„ Vyhodíme ostrov do povětří."
„Do povětří'.'" zvolal Pencmlf.
„Alespoň jednu jeho část," pokračoval Gcdcon Spilett.
„Poslyšte, přátele1!" vyzval jc inženýr.
A vypravoval jim o výsledku svých pozorováni. Podle jeho
názoru musí být |xxl žulovým masívem, kierý mrše planinu Výhledu nějaká rozsáhlá prostora a <k> lé se musí dostat. K tomu
účelu zpřístupní napřed ústi (xltoku snížením jezerni hladiny.
Proto teď musí vyrobil výbušninu, která otevře vodě nový odtok.
Cyrus Smith se o to pokusí.
Za chvíli po nich vyrazil Cyras Smith s Gedeoncm Spilcttem
a Harbertem, nesouce s sebou koš. Šli ptxJle řeky к uhelnému
ložisku, kde se nacházel také pyril, jak tomu bývá v mladších
vrstvách přechodných útvarů.
Celý den byl věnován dopravě potřebného množství pyritu do
Komína. Večer ho tam mčli několik tun.
Dne 8. května počal inženýr s pracemi. Pyrit se skládal většinou z uhlíku, křemíku, hliníku a simíku železnatčho - z toho
v nejvétší míře - a teď bylo nutno sirník železnatý z něho oddělit, přeměnit jej co nejrychleji v síran železnatý a ze síranu pak
vyrobil kyselinu sírovou.
To byl nemalý úkol. Kyselina sírová je jednou z nejužívanějších hmot a průmysl každého národa lze měřit množstvím
spotřebované kyseliny sírové. Tato kyselina poslouží později
kolonistům i jako látka nezbytná к výrobě svíček, к vydělávání
kůži a pod. Zatím však inženýr pomýšlel na jiné její užití.
Cyrus Smith si za Komínem vybral pečlivě vyrovnané místo.
Na zem lam složil kupu větví a polen, na něž kladl kusy pyritu,
navzájem o sebe opřené. Vše zasypal drobnými úlomky pyritu,
který předem roztloukl na kousky velikosti ořechu.
Pak zapálil dříví, od něhož se vzňal pyrit, obsahující uhlík
a siru. A hned nakupil novou hromadu roztlučeného pyritu do
vysokého tvaru a obložil ji hlínou a drnem, nechávaje jen několik otvorů, jako to dělají uhlíři při zakládání milířů na dřevěné
ulili. Pak nechal probíhat pochody, v nichž se za deset až dvanáct dní sirník železnatý změní v síran železnatý a sirník hlinitý
v síran hlinitý, ledy ve dvě stejně tavitelné látky. Ostatní látky,
křemík, uhlík a popel, tavitelné nejsou.
Zatímco se chemický proces dokončoval, dal Cyrus Smith
provést další práce. Všichni je dělali s pílí a s nadšením.
Nab s PencrofTcm přinesli moroní tuk, uložený do hliněných
kádí. Z tobolo tuku bylo možno zmýdelněním oddělit jednu jeho
součást, a to glycerín. K tomu stačila soda nebo vápno. Jakmile
se některá z těchto látek smísí s tukem, tvoří se mýdlo a uvolňuje se glycerín, který inženýr právě potřeboval. Víme, že vápna
měl dost; ale vápno umožňuje jen výrobu vápenatého mýdla,
které je nerozpustné, a proto i neužitečné. Soda však dává rozpustné mýdlo, snadno použitelné při domácích pracich. Jako
praktický muž hledal Cynis Smith ovšem sodu. Mohl ji sehnat?
Mohl, poněvadž mořský břeh byl pokryt rostlinami, jako jsou
řasy, chaluhy a mořské trávy. Sesbírali ledy velké množství
těchto rostlin, usušili je a spálili v otevřených příkopech. Oheň
byl udržován několik dni novým palivem a žár ohně způsobil, že
se v popelu rostlin objevila pevná šedá hmota, známá dávno pod
názvem „přírodní ledek".
Pak sloučil inženýr sodu s tukem a dostal jednak rozpustilé
mýdlo, jednak neutrální glycerín.
Ale to nebylo vše. Vzhledem к chystaným pracím potřeboval
inženýr ještě jinou látku, dusičnan draselný, známý pod jménem
ledek draselný.
Cyrus Smith si mohl tuto látku vyrobit z uhličitanu draselného, klerý by snadno dostal г popelu rostlin kyselinou dusič
nou. Kyselinu dusičnou však neměl. Naopak, byla to právě
látka, kterou potřeboval ještě získat. To byl začarovaný kruh,
z nělíož nebylo výclxxlu. Ale naštěstí jim ledek nabídla příroda;
mohli si jej jen sebrat. Harbert našel jeho ložisko na severním
úpatí Pranklinovy hory. Stačilo ledek vyčistil. Tyto práce trvaly
týden. Byly dokončeny, ještě dříve, než byla provalena přeměna

simiků v sírany. V dalších dnech měli kolonisté čas vyrobit
ohnivzdorné nádoby z měkké hlíny a postavit zvláštní cihlovou
pec, v niž měla být provedena destilace síranu žclcznatého, jakmile jej budou mít. Vše bylo skončeno 18. května, v den, kily
byla také dokončena chemická přeměna. Gcdeon Spilell, Harbert, Nab a PenctofT, vedeni inženýrem, stali se nejobralnějšími
dělníky. Ostatně nezbytnost je nejlepším mistrem, kterého každý
poslouchá a který nejvíc naučí.
Když byla kupa pyritu ohněm zredukována, byla zbylá
hmola, obsahující síran železnatý a hlinitý, křemík, zbytek uhlíku a popel, vysypána do nádrže s vtxlou. Směsí pak míchali, nechali ji ustát, procedili ji a dostali jasnou tekutinu obsahující roztok síranu žclcznatého a síranu hlinitého. Ostatní látky jako
nerozpustné zůstaly v sedlině. Tato tekutina pak byla postupně
odpařována, až se objevily krystalky síranu železnatčho. V matečném louhu zůstal síran hlinitý, který vyhodili.
Cyrus Smith tak získal velké množství krystalů síranu žclcznatého, z něhož chtěl vyrobit kyselinu sírou.
V průmyslové výrobě si vyžadují práce na získání kyseliny
sírové značných nákladů. Nutno budoval velké továrny, speciální zařízeni, platinové přístroje a olověné komory, na něž kyselina nepůsobí a v nichž dochází к chemickým přeměnám. Inženýr neměl po ruce nic takového, ale věděl, že v Čéchách se
vyrábí kyselina sírová mnohem jednodušším způsobem, který'
má tu výhodu, že dává kyselinu ve značné koncentraci. 'Гак se
vyrábí kyselina známá pod jménem nordhauská kyselina.
К výrobě kyseliny sírové potřeboval Cyrus Smith provést
jediný proces: žíhat v uzavřené nádobě krystalky síranu žclcznatého tak, aby se kyselina sírová v parách uvolnila. Srážením
těchto par získá kantínou kyselinu.
K tomu účelu jim posloužily kádě z ohnivzdorné hlíny, do
nichž byly krystalky uloženy a pece, které měly svým žárem kyselinu sirovou destilovat. Proces se plně podařil a 20. května,
dvanáctý den po započetí prací, měl inženýr látku, které chtěl
v budoucnosti užít к ixyrůznějším účelům.
Proč ji potřeboval? Především к výrobě kyseliny dusičné, a lo
už bude snadné, protože kyselina dusičná se vyrábí sloučením
ledku draselného s kyselinou sírovou. А к čemu bude potřeboval
kyselinu dusičnou? Ani jeho společníci to dosud nevěděli,
protože jim o své příští práci neřekl ani slovo.
Inženýr se však už blížil к svému cíli a poslední proces mu
měl opatřil látku, která si vyžádala tolik práce.
Vzal kyselinu dusičnou a smísil ji s glycerínem, ktetý si předem
zhustil odpařováním v Ixxké lázni. Tak dostal po ochlazení - aniž
použil chladicí směsi - několik nádob olejnaté a žlutavé tekutiny.
Tyto poslední práce dělal sám, daleko od Komína. Bál se
toliž exploze, a když se vrátil s jednou nádobou к přátelům, spokojil se s prošlým prohlášením:
„Tady je nitroglycerin!"
Byl to opravdu ten strašný výrobek, jehož výbušná sila je
dvakrát tak velká jako výbušnost střelného prachu a který způsobil už lolik neštěstí. Od té doby však, kdy byla objevena možnost přeměny nitroglycerínu v dynamit, což je směs nitroglycerínu s pevnými látkami, hlínou a cukrem, bylo odstraněno
nebezpečí snadného výbuchu a zvýšena jeho bezpečnost. Ale
v době, kdy kolonisté pracovali na Lincolnově ostrově, nebyl
dynamit ještě znám.
„A tenhle likér že vyhodi naši skálu do povětří?" zapochyboval Pcncroff.
„Ano, příteli," odpověděl mu inženýr. „Tento nitroglycerín
bude dokonce ještě účinnější tím, že žula jc velmi tvrdá a bude
klásí výbuchu větši ixlpor."
„A kdy to uvidíme, pane Smithi?"
„Zítra, jakmile uděláme otvor pro nálož."
Druhého dne - 2 1 . května - odešli všichni hned ráno na východní břeh Gramová jezera, vzdálený jen pět set kroků od
pobřeží. Na tomto místě byla planina níže než hladina jezera,
udržovaná jen vyvýšeným žulovým břehem. Bylo jasné, že
bude-li břeh proražen, vyteče voda průkopem a vytvoří potok,
který |ю skloněné ploše poteče dolů a vrhne se ze stěny do
moře. Tím se sníží hladina jezera a odkryje ústi dosavadního výtoku, což bylo cílem celé operace.
Bylo tedy nutno prorazit břeh. Pod inženýrovým vedením se
pusti I Pcncroff do jeho vnčjšilK) svahu. Ozbrojen špičákem, vedl
si neobyčejně obrautč a zdatně. Otvor, který počal kopat, začínal
ve výši pobřeží a měl stoupat šikmo vzhůru к úrovni jezemí
hladiny. Výbušná síla rozmetá skálu a vypustí vodu ven, čímž se
sníží jezemí hladina.
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Byla to práce dlouhá, protože inženýr chtěl zajistit ncjvčlší
účin líni, žc obětoval deset litrů nitroglycerínu. Pencrolï, střídaný Nahem, vedl si tak úspěšně, že ve čtyři hodiny odpoledne byl
otvor pro nálož hotov. Zbývalo rozřešit otázku, jak výbušninu
zapálit. Nitroglycerín bývá obyčejně zapalován zápalnicí z třaskavé soli, která svým výbuchem přivede к výbuchu i nitroglycerín. Tato výbušnina potřebuje totiž kc vznícení náraz. Prostě
zapálená hoří bez výbuchu.
Cyrus Smith si /л pa lnici chtěl vyrobit. Místo třaskavé soli si
mohl připravit látku ptxlobných vlastností, střelnou bavlnu, protože měl po ruce kyselinu dusičnou. Do náboje stlačená střelná
bavlna, vložená do nitroglycerínu, přivedla by jej pomocí zapáleného knotu к výbuchu.
Cyrus Smith však věděl, že nitroglycerín vybuchuje při pou-

1. Úlohy
1.1 Otázky к tématu:

Zjistěte:
1. Proč se ryzí kovy vyskytují v přírodě pouze vzácně? Které to jsou?
2. Je složení pyritu, uváděné Vernem, pravdivé?
3. Napište vzorec síranu železnatého.
4. Co j e redukce?
5. Je pyrit sirník železnatý?
6. Jsou síran železnatý a síran hlinitý tavitelné?
7. Kolik způsobů výroby kyseliny sírové znáš?
8. Vysvětli pojem matečného louhu.
9. Proč kyselina nepůsobí na platinu a olovo? ?????
10. Jakým způsobem se prováděla výroba kyseliny sírové?
11. Napiš rovnici výroby kyseliny dusičné.
12. Jakou látku si představuje Verne pod pojmem „třaskavá sůl"?

pyrit = FeS 2 , sirník = FeS
Česká kyselina sírová - vyhlášené zboží od středověku až do poloviny 19. století, zvětráváním pyritonosných
břidlic vznikal síran železnatý = vitriolový kámen, který se vyluhoval a zahříval v keramických nádobách,
vznikal SO3, který se pohlcoval ve vodě —• česká kyselina sírová
F e S 0 4 . 7 H 2 0 - zelená skalice
Hromnice u Plzně - jezírko kyseliny sírové, těžil se zde pyrit.
Anglická kyselina sírová - S 0 2 + N 0 2 + H 2 0
H2S04

Tip na další téma: zmýdelňování
1. Vysvětlete, proč se mýdlem pere prádlo lépe v měkké než v tvrdé vodě. Odpověď doložte
chemickými rovnicemi.
Tip na referát: A. Nobel
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13. Tajuplný ostrov, Kapitola XVIII. (Tajuplný ostrov, Návrat, Brno, 1994)

„Ano, na telegraf," přisvědčil inženýr.
„Elektrický?" zvolal Harbert.
„Elektrický. Máme tu všechno, co potřebujeme к vyrobení
galvanických článků. Poměrně obtížná bude výroba železných
drátů, ales drátovou protahovačkou snad dokážeme i to."
Potřeboval články se stálým proudem. Je známo, že elek
trické články se skládají z retortového uhlí, zinku a mědi. Měď
však inženýr neměl, protože přes veškeré úsilí nenašel na Lin
colnově ostrově ani stopu po měděné mdě. Musel se ledy bez
mědi obejít. Co se týče retortového uhlí, které se usazuje v retortách plynáren při dehydrogenizaci uhlí, to bylo možno vyrobit.
Ale kolonisté by si byli museli postavit zvláštní přístroje a to by
jim dalo příliš práce. Zinek měli z vnitřního obalu bedny a nenašli pro něj dosud upotřebení. Ted se jim naskytla příležitost.
Cyrus Smith se po zralé úvaze rozhodl vyrobit články velmi
prosté, jakc roku 1820 sestavil Becquerel* v nichž je použito
jenom zinku. Ostatní látky, kyselinu dusičnou a potaš, měl po
ruce. Tak byly sestrojeny články, jejichž elektromotorická síla
měla vznikat vzájemným působením kyseliny dusičné a potaše.
Kolonisté napřed vyrobili potřebné množství skleněných
lahví a naplnili je kyselinou dusičnou. Inženýr je pak zazátkoval
zátkami, kterými procházely skleněné válce, jejichž dolní konce
byly uzavřeny zátkou z pálené hlíny v kousku plátna a ponořeny
do kyseliny. Do válců potom nalili horními otvory roztok
potaše, předem získané zpopelněním přímořských rostlin. Tak
mohly kyselina a potaš působit na sebe průlinčitou zátkou.
Po skončení těchto prací vzal Cyrus Smith dva zinkové
plechy, z nichž jeden ponořil do kyseliny dusičné, druhý do roztoku potaše. Okamžitě vznikl elektrický proud, přecházející ze
zinku láhve do zinku válce. Oba plechy byly spojeny drátem.
Plech láhve se stal negativním pólem článku a plech válce pólem
pozitivním. Každý článek vyráběl tolik proudu, že celá baterie
mohla zaručit dostatečné množství proudu ke všem potřebám
elektrické telegrafie. Bylo to důmyslné a prosté zařízení, kterým
Cyras Smith zajistil elektrické spojení Žulového domu s ohradou.
* Antoine-César Becquerel (1788-1878) byl francouzský fyzik, otec a děd stejně
slavných fyziků (Alexandre a Henri Becquerel).

1. Úlohy
1.1 Otázky к tématu:
1. Víte, co je retortové uhlí?
2. Zjistěte, ze kterých částí se skládá chemický galvanický článek?
3. Navrhni způsob jak jej vyrobit.
Retortové uhlí = koks (dříve milíře, pevné části - koks, plynné - svítiplyn, kapalné - methanol, dřevný ocet)
Elektrochemický článek j e zařízení, nejčastěji sestavené ze dvou chemicky různých elektrod, které může být
zdrojem elektrické energie. Primární (galvanické) články obsahují elektroaktivní látky již při sestavení. Jakmile
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se tyto látky spotřebují, článek je znehodnocen. V sekundárních článcích (akumulátorech) se elektroaktivní látky
vytvářejí předchzí elektrolýzou („nabitím" článku). Do palivového, například kyslíkovodíkového článku, se
elektroaktivní látky přivádějí při jeho provozu nepřetržitě. Primární elektrochemické články se často dělí podle
elektrolytu na mokré (kapalný elektrolyt) a suché (prstovitý elektrolyt). Příkladem jednoho z nejstarších
primárních, mokrých článků je Danielův článek. Skládá se ze dvou elektrod oddělených porézní přepážkou: ze
zinkové elektrody (kovový zinek ponořený do roztoku síranu zinečnatého) a měděné elektrody (kovová měď
ponořená do roztoku síranu měďnatého). Spojí-li se vodivě obě elektrody, začne probíhat elektrochemická
reakce. V kapesních svítilnách, radiopřijímačích, kalkulačkách atd. jsou suché články. V monočlánku je
záporným pólem zinková nádobka, kladným pólem tyčinka z aktivního uhlí a grafitu. Prstovitá směs (elektrolyt)
obsahuje hlavně chlorid amonný, oxid manganičitý, práškový uhlík a vodu. Během vybíjení monočlánku se
rozpouští jeho zinkový obal. Celý redoxní děj má složitější průběh.

Nákres:
Danielův Článek.

.suchý článek
(mnnočl.inck)

Zn.

Cu

-Zn 2- +

1

soľ

c U

щ

-щ
SO<ľ£

у

v

poloiSlňnck

poločlánek

Zn (s) • — Z n 2 f ( a q ) + 2e~

oxidace

Cu 2 *(aq) + 2e ~—>- Cu (s)

redukce

(Beneš, P., Pumpr,V., Svobodová, M.: Chemie v otázkách a odpovědích, Praha, 1988)

Videopokus č. 9

1. Název úlohy: Danielův elektrický článek
Anotace: Záci uvidí jednoduchý způsob, jak lze vyrobit elektrickou energii, a vtipný způsob,
že je možné použít i vlastního těla jako vodiče.
Pomůcky: 2 kádinky, voltmetr, měděná elektroda, zinková elektroda, filtrační papír, nádoba
na roztok chloridu
Chemikálie: síran měďnatý, síran zinečnatý, chlorid draselný

-71 -

Princip: Solný můstek (filtrační papír namočený v roztoku chloridu draselného) umožní
přenos elektronů mezi kádinkami a vyvíjí se elektrická energie.
Pracovní postup: Do kádinky se síranem měďnatým vnoříme měděnou elektrodu a do
kádinky s roztokem síranu zinečnatého vnoříme zinkovou elektrodu. Pozorujeme, že na
voltmetru nedochází к žádné výchylce. Poté namočíme složený filtrační papír do roztoku
chloridu draselného a ten zasuneme do obou kádinek. Pozorujeme výchylku na voltmetru,
která nám dokazuje elektrickou energii.
Nákres:
FILTRAČNÍ PAPlR
(KCl)

ZnSO«

CuSO<

(autorka)
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8. Závěr

Věřím, že se mi v této práci povedlo poskytnout učitelům chemie materiál pro specifické
činnosti v hodinách chemie, které by měly vést žáky к tvořivému myšlení, řešení problémů,
motivovat je pro další studium chemie a rozvíjet u nich vědomosti a dovednosti nejen v oboru
chemie. Výše uvedené náměty se dají použít v projektovém vyučování, které přináší žákům
jedinečnou možnost jak rozvíjet své klíčové kompetence, kladu zde důraz na mediální
výchovu žáků a učitelům nabízím možnost vytvářet učební úlohy pro žáky.
Víme, že chemie je především věda o látkách a jej ich reakcích, proto je důležité, aby
s nimi byli žáci seznámeni. Díky této práci mohou žáci vidět řadu pokusů, mohou si je sami
vyzkoušet. Dále se zde otevírá obrovské množství dalších možností pro vlastní vytváření
navazujících činnosti a široké pole souvisejících témat. Specifické činnosti učitele mají
imanentní silný motivační účinek a můžou udělat výuku zábavnou.
Tato diplomová práce vychází z RVP a měla by sloužit pro učitele chemie jako
inspirace a řešení, jak u žáků rozvíjet klíčové kompetence a motivovat je během výuky.
V rámci Š VP mají dnes učitelé možnost přizpůsobit výuku dle vzdělávacích potřeb žáků,
mají volbu vlastních vzdělávacích cest a výběru metod, kterými budou vyučovat. Zvolením
vhodného učiva, metod, organizační formy výuky, pomůcek atd. mohou efektivně naplňovat
svůj předem vytýčený cíl.
Vhodnou aplikací této diplomové práce do výuky chemie může učitel s žáky zkoumat
nejen přírodní fakta a souvislosti s využitím empirických metod, ale také vzbuzovat v žácích
potřebu klást si otázky o průběhu a příčinách různých chemických procesů, správně tyto
otázky formulovat a hledat společně adekvátní odpovědi. Jednou z hlavních činností žáků je
také posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných informací, tím se i utváří
jejich způsob myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovených domněnek a chápání celého
problému v širokých souvislostech.
Zájemci o níže uvedenou problematiku se naučí řešit samostatně běžné pracovní i
mimopracovní problémy, využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a
efektivně pracovat s informacemi a aplikovat základní matematické postupy při řešení
praktických úkolů.
A nakonec věřím, že tato práce může žáky motivovat i к zájmu o literaturu.
(autorka)
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