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Úvod 
 

Tento vysokoškolský učebný text je určený študentom chemických a ekologických 
odborov na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika  v Košiciach a má poslúžiť ako 
pomôcka pre experimentálne cvičenie z koloidnej chémie. 

Koloidná chémia je významnou súčasťou teoretického základu chemických vied, patrí 
medzi novšie interdisciplinárne odbory prírodných vied. 

 Spája poznatky z oblasti fyzikálnej  chémie, fyziky a biológie, pričom využíva aj solídne 
znalosti z matematiky a ďalších vedných odborov.  Pri pochopení problémov koloidnej chémie 
sú často nevyhnutné aj experimenty, ktoré modelujú predstavy o priebehu javov a zákonitostí, 
ktorými sa tento vedný odbor zaoberá. Preto je pre zvládnutie učebnej látky z koloidnej chémie 
také dôležité a podstatné aktívne absolvovanie experimentálneho cvičenia. 

Pri výbere úloh pre tieto skriptá bolo treba rešpektovať aj značné obmedzenia dané 
možnosťami laboratórne prístrojového a materiálového vybavenia nášho pracoviska. Napriek 
tomuto obmedzeniu však môžu študentom ilustrovať základné teoretické  fyzikálno-chemické 
princípy koloidne disperzných sústav, a čo je dôležité – ich pochopenie môže prispieť  
k porozumeniu niektorých dôležitejších zvláštností koloidných javov.     

Teoretický základ je detailne uvedený v návode každej úlohy. Úlohy sú usporiadané tak, 
aby skupiny príbuzných úloh na seba vzájomne nadväzovali. Treba spomenúť, že pri 
experimentálnom štúdiu vybraných problémov koloidne disperzných sústav sa využívajú  aj 
skúsenosti a zručnosti nadobudnuté v priebehu laboratórnych cvičení z fyzikálnej chémie,  
v texte na to vždy konkrétne odkazujem. Preto na realizáciu úloh budú študenti nutne 
potrebovať skriptá Návody pre praktické cvičenia z fyzikálnej chémie. 

V priebehu prípravy textu som osobitne konzultovala s doc. RNDr. Kvetou Markušovou, 
CSc., ktorej by som chcela vysloviť svoje úprimné poďakovanie za jej rady, záujem a podporu. 
Moje poďakovanie patrí aj recenzentom za ich postrehy, pripomienky a ochotu posúdiť  rukopis 
učebného textu.    

Rovnaká vďaka patrí Mgr. art. Matejovi Kladekovi, ktorý mi ochotne úpravou obrázkov  
prispel ku spestreniu týchto skrípt.   

                                                                                                     Autorka 



   

  

5

Návody k vybraným úlohám 

1. Určovanie charakteru povrchu pomocou stanovenia entalpie 
zmáčania 

 

Úlohy: 
1. Určte tepelnú kapacitu kalorimetra.  
2. Stanovte hodnotu  entalpie zmáčania aktívneho uhlia a zistite charakter jeho povrchu. 

 

Princíp:  

Ak tuhú látku ponoríme do kvapaliny (pričom s dobrým priblížením  predpokladáme, že 
sa ani nerozpúšťa a ani nereaguje), dochádza ku kvalitatívnej zmene jej fázového rozhrania. 
Pôvodné fázové rozhranie tuhá fáza/plynná fáza je nahradené fázovým rozhraním tuhá 
fáza/kvapalná fáza. Dôsledkom vzájomného účinku anizotropných síl na fázovom rozhraní je 
zmáčanie, ktoré je jedným z povrchových javov. Proces je zároveň sprevádzaný tepelným 
efektom. Ak  povrchovú energiu na fázovom rozhraní tuhá fáza/plynná fáza označíme ako s/gσ  

a  na fázovom rozhraní tuhá látka/kvapalina ako s/lσ , potom entalpiu zmáčania definujeme ako 

rozdiel                                         

s/ls/g σσH −=∆ w  (1) 

pretože povrchová energia na fázovom rozhraní tuhá fáza/plynná fáza je väčšia ako na rozhraní 
tuhá fáza/kvapalná fáza.  

Vzhľadom na to, že teplo alebo entalpiu zmáčania zvyčajne vzťahujeme na jednotkovú 
plochu platí 

)(w s/ls/g σσsH −=∆  (2) 

kde s je merný povrch tuhej látky. 

Hodnota entalpie zmáčania je závislá jednak od merného povrchu tuhej látky, jednak od 
veľkosti adhéznych síl medzi zvoleným tuhým povrchom a  kvapalinou s odlišnou polaritou. 
Na tom istom povrchu pri použití dvoch  rozdielnych kvapalín pozorujeme tým väčšiu 
entalpickú zmenu, čím menší bude rozdiel v hodnote polarity kvapaliny a tuhej látky. Čím väčší 
tepelný efekt bude sprevádzať proces zmáčania, tým intenzívnejšie bude vzájomné energetické 
pôsobenie oboch fáz.  

Inými slovami: Čím vyššia je absolútna hodnota entalpie zmáčania, vztiahnutá na 
jednotku plochy povrchu, tým väčšia je afinita kvapaliny k tuhému povrchu. To znamená, že 
entalpia zmáčania je tiež dôležitou vlastnosťou povrchov tuhých fáz. Charakterizuje lyofilnosť 
alebo lyofóbnosť povrchu.     

Tuhé povrchy, ktoré sú kvapalinami zmáčané, sú lyofilné na rozdiel od lyofóbnych 
povrchov, ktoré kvapalinami nie sú zmáčané. Pre praktické účely sa ako kritérium posúdenia 
druhu povrchu zaviedol podiel zmáčacích entalpií  β  pri zmáčaní tuhej látky polárnou, resp.  
nepolárnou kvapalinou:  

nepolarw,

polarw,

∆

∆

H

H
β =  (3) 
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Ak je koeficientβ > 1, tuhý povrch je lepšie zmáčaný polárnou kvapalinou  a  povrch je 
lyofilný, v prípade použitia vody hydrofilný. Ak β < 1, tuhý povrch je lyofóbny, resp. 
hydrofóbny. V prípade, keď je koeficient 1=β , povrch je rovnako zmáčaný polárnou aj 
nepolárnou kvapalinou, je „neutrálny“. 

Treba mať na zreteli, že namerané teplo zmáčania môžeme použiť na stanovenie hodnoty 
merného povrchu nepórovitých práškových materiálov. 

 

Potreby: 
Kalorimeter, Beckmannov teplomer, vzorkové trubice, tyčinky, lupa, odmerný valec 500 ml, 
stopky, lodička, KCl, aktívne uhlie, benzén, destilovaná voda, metanol, lievik, filtračný papier, 
gumené zátky.   

 

Postup práce: 
Hodnotu entalpie zmáčania stanovíme kalorimetricky. Ako kalorimeter použijeme 

Dewarovu nádobu so širokým hrdlom. Jej izolačná hlavica má otvory pre zasunutie vzorkovej  
trubice, Beckmannovho teplomera a mechanického miešadla s elektrickým pohonom (obr. 1). 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1  Celkové usporiadanie kalorimetra 

 

Princíp metódy spočíva v tom, že všetko uvoľnené (alebo pohltené) teplo pri študovanom 
procese sa premietne do zmien teploty kalorimetra ∆T, ktoré sa registrujú a vedú k výpočtu ∆H  
podľa rovnice    

TCH ∆∆ =  (4) 

kde C  znamená tepelnú kapacitu kalorimetra, t.j. konštantu charakteristickú pre daný 
kalorimeter.   

Konverziu ∆T na ∆H  môžeme dosiahnuť využitím známej hodnoty ∆H a určením 
hodnoty veličiny C. Napríklad v prípade rozpúšťania KCl v H2O je entalpia procesu 
∆Hsol  =  18,64 kJ mol-1 pre teplotu 18 °C. Pre tento prípad pracovný postup, princíp grafickej 
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metódy stanovenia zmeny teploty, ako aj výpočet tepelnej kapacity kalorimetra sú podrobne 
uvedené v úlohe „Kalorimetrické  stanovenie rozpúšťacieho tepla“ v literatúre 1. Tepelnú 
kapacitu kalorimetra môžeme zmerať elektricky aj spálením známeho množstva látky, ktorej 
spaľovacie teplo ∆Hc poznáme.  

Na určenie zmáčacích tepiel presne odmeriame 150 ml kvapaliny do kalorimetra, 
zapneme miešadlo a vložíme vzorkovú trubicu s  1 g  aktívneho uhlia (vážime s presnosťou ± 
0,1 g). Počkáme, kým sa teplota kvapaliny a kalorimetra s príslušenstvom ustáli. Potom v prvej 
fáze merania začneme odčítavať údaje Beckmannovho teplomera každú minútu po dobu aspoň 
10 minút. Po tomto čase čo najrýchlejšie vsypeme aktívne uhlie zo vzorkovej trubice do 
kvapaliny vysunutím zátky pomocou tyčinky a sledujeme zmeny teploty každých 15 s dovtedy, 
kým sa teplota znateľne mení. Pritom obsah intenzívne premiešavame. Nakoniec registrujeme 
zmeny teploty opäť každú minútu ešte 10 minút. Graficky stanovíme ∆T.   

 Teplo uvoľnené pri zmáčaní (∆Hw)  vypočítame potom zo vzťahu   

( ) TCcmcmH ∆2211w ++=∆  (5)  

kde m1 je hmotnosť a c1 merná tepelná kapacita (označovaná aj ako „špecifické teplo“) 
zmáčajúcej kvapaliny,  m2 je  hmotnosť  a  c2  je merná tepelná kapacita („špecifické teplo“) 
aktívneho uhlia, ostatné  parametre majú význam uvedený vyššie.      

Pre naše merania použijeme ako kvapaliny OH2 , pre ktorú  c  =  4,187 J K-1 g-1, ako aj 
benzén, pre ktorý c  =  1,733 J K-1 g-1. Aktívne uhlie má  c  =  0,708 J K-1 g-1. 

V priebehu merania dbáme, aby sa hmotnosti aktívneho uhlia v oboch meraniach od seba 
nelíšili viac ako o 0,1 g a aby aktívne uhlie bolo čo najmenej v styku so vzduchom. Aktívne 
uhlie sa má pred vážením sušiť pri teplote 120 °C aspoň 3 hodiny.  Pred meraním zmáčacieho 
tepla aktívneho uhlia v  benzéne celý systém kalorimetra  opláchneme viac ráz destilovanou 
vodou. Napokon celé zariadenie ešte raz opláchneme metanolom a starostlivo osušíme 
filtračným papierom.  

 

Vyhodnotenie výsledkov: 
Všetky namerané a vypočítané hodnoty usporiadame do prehľadnej tabuľky, kde pri 

konkrétnej kvapaline uvedieme čas τ, teplotu T, teplo zmáčania ∆Hw (vrátanie jednotiek), ako aj 
vypočítanú hodnotu tepelnej kapacity kalorimetra C.  

Vynesieme grafické závislosti: T  =  f(τ). Z časových diagramov teplotných zmien určíme 
∆T a podľa vzťahu (5) vypočítame teplo zmáčania. 

Na základe hodnoty koeficientu β rozhodneme o charaktere povrchu aktívneho uhlia. 

                                                 
1 K. Markušová, D. Kladeková, J. Novák, F. Kaľavský, Návody pre praktické cvičenia z fyzikálnej chémie, učebný 
text PF UPJŠ, Košice 2002, str. 12  
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2. Adsorpcia farbív na aktívnom uhlí 
 

Úlohy: 
1. Zistite závislosť množstva adsorbovanej metylénovej modrej (alebo iného vhodného farbiva) 
na tuhom adsorbente od koncentrácie metylénovej modrej v kvapalnej fáze. 
2. Zostrojte Langmuirovu adsorpčnú izotermu a stanovte jej konštanty pre danú sústavu.  

 

Princíp: 
Dôležitým povrchovým javom na rozhraní dvoch fáz je adsorpcia, ktorá má osobitný 

význam pri koloidných a mikroheterogénnych disperziách. Je dôležitá pri vzniku a zániku 
lyosólov (pozri ďalej), má vplyv na ich stabilitu i na zmenu veľkosti povrchového náboja 
dispergovaných častíc, ako aj na rad ďalších procesov.        

Na rozhraní dvoch fáz sa pôsobením medzipovrchových síl vytvára tzv. fázové rozhranie, 
ktoré sa svojím zložením líši od zloženia oboch stýkajúcich sa fáz. Hrúbka tohto medzifázia má 
spravidla molekulárne rozmery. Keď sa pôsobením medzipovrchových síl  zvyšuje, alebo 
znižuje koncentrácia (správnejšie by sa mala uvažovať aktivita) danej substancie (adsorbátu), 
napr. molekúl, atómov, iónov alebo rozptýlených častíc koloidných rozmerov na fázovom 
rozhraní (alebo v povrchu oddeľujúcom dve fázy vzhľadom na okolie), hovoríme o adsorpcii.  

Podľa typu fázového rozhrania môžeme rozlíšiť: adsorpciu na pohyblivom fázovom 
rozhraní a adsorpciu na tuhom fázovom rozhraní. Zatiaľ čo pohyblivé fázové rozhranie sa 
vytvorí pri styku buď  plynnej fázy s kvapalnou fázou, alebo dvoch nemiešajúcich sa 
kvapalných fáz, tuhé fázové rozhranie sa vytvorí pri styku tuhej fázy (substrát, rovnako 
adsorbent) buď s plynnou fázou, alebo s kvapalnou fázou.   

V závislosti od charakteru vzájomného pôsobenia (adsorpčných síl) rozoznávame 
fyzikálnu a chemickú adsorpciu.  Pokým fyzikálnu adsorpciu charakterizujú sily podobné van 
der Waalsovým medzimolekulovým silám, pri chemickej adsorpcii alebo tzv. chemisorpcii sa 
uplatňujú sily porovnateľné so silami vedúcimi k vzniku chemických zlúčenín.     

V prípade tuhých adsorbentov charakterizujeme adsorpciu závislosťou adsorbovaného 
množstva  a  od rovnovážneho tlaku  p  alebo  od rovnovážnej koncentrácie  c  pri konštantnej 
teplote  T . Grafické závislosti a  =  f(p) alebo a  =  f(c)  pri stálych hodnotách teploty   sú 
známe ako adsorpčné izotermy. Pri štúdiu adsorpcie majú veľmi významnú úlohu. Sú 
najčastejšou formou záznamu údajov o adsorpcii.  

Z hľadiska fyzikálnej adsorpcie plynov a pár na tuhých povrchoch poznáme tieto typy 
adsorpcie: jednovrstvovú adsorpciu, viacvrstvovú adsorpciu a kondenzáciu v póroch alebo 
v kapilárach. Jednotlivým typom adsorpcie, resp. ich kombináciám prislúcha viacero 
charakteristických typov adsorpčných izoteriem. 

V prípade, ak adsorbujúca sa substancia v povrchu substrátu vytvára maximálne 
monovrstvu, potom môžeme závislosť množstva  naadsorbovanej látky  a   od rovnovážneho 
tlaku  p tej istej substancie pri konštantnej teplote  T  vyjadriť tzv. Langmuirovou adsorpčnou 
izotermou: 

                                                                                                                                                                       

                                                                 (1)                              
pb

pb
aa

+
=

1max
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kde maxa  a b sú individuálne konštanty charakteristické pre konkrétny proces adsorpcie. Kým 

konštanta b závisí od teploty, maxa  zodpovedá hodnote adsorbovaného množstva  a (počítané 

na hmotnostnú jednotku substrátu)  pri úplnom obsadení všetkých adsorpčných centier.  

Za analogických podmienok sa medzi koncentráciou substancie na povrchu tuhej fázy 
a jej koncentráciou v roztoku ustaľuje adsorpčná rovnováha, pre ktorú  platí tiež vyššie uvedený 
vzťah (1).  

Potom pri vysokých hodnotách koncentrácie, keď je v menovateli b c  >>  1, rovnica (1) 
nadobudne tvar   

  konšt.max == aa  (2) 

z ktorého vyplýva, že množstvo  naadsorbovanej látky a nezávisí od rovnovážnej koncentrácie, 
ustáli sa na konštantnej hodnote maxa ; vytvorí sa nasýtená monomolekulová vrstva (pozri 

vyššie). 

Naproti tomu pri nízkych hodnotách koncentrácie, keď je  b c  <<  1, potom  

cbaa max=  (3) 

a adsorpčná izoterma má lineárny priebeh (súčin b c môžeme vzhľadom na jednotku zanedbať).  

Pri grafickom vyhodnocovaní  používame Langmuirovu rovnicu (1) upravenú nasledovne 

                                                                                                (4) 

  

Rovnica (4) vyjadruje lineárnu závislosť c/a  od c, čo znamená, že môžeme jednoducho získať 
hodnoty konštánt maxa  a b. Hodnota podielu 1/ maxab  predstavuje úsek a  1/maxa  smernicu 

priamkovej závislosti   c/a  =  f(c).   

 

Potreby: 
Spektrofotometer, Erlenmeyerove banky 250 ml so zábrusom a zátkami (6 ks), odmerné banky 
100 ml (6 ks),  lieviky (6 ks), kadičky, pipety, filtračný papier, aktívne uhlie, zásobný roztok 
metylénovej modrej (Mr  =  319,85) s koncentráciou 2 g/ml, destilovaná voda. 

 

Postup práce: 
Pripravíme si rad roztokov so stúpajúcou koncentráciou metylénovej modrej 15 až 28 mg 

v 100 ml roztoku. Preto z pripraveného zásobného roztoku metylénovej modrej odpipetujeme 
7,5; 8,0; 9,0; 10,5; 12 a 14 ml do 6-ich očíslovaných 100-ml odmerných baniek  a doplníme 
destilovanou vodou po značku.            

Navážime šesťkrát po 50 mg aktívneho uhlia a vsypeme do Erlenmayerových baniek, 
ktoré očíslujeme. Do každej banky s aktívnym uhlím vlejeme po 100 ml z pripravených 
roztokov, banky zazátkujeme, premiešame  a občas (každých 5 minút) pretrepeme.  Aktívne 
uhlie necháme postáť s metylénovou modrou aspoň 60 minút, potom obsah cez suchý filter 
prefiltrujeme do suchých baniek. Prvé podiely filtrátu (5 – 10 ml) odstránime; tým eliminujeme 
rušivý vplyv adsorpcie metylénovej modrej na filtračnom papieri a zachytíme len ďalšiu časť.  

Po prefiltrovaní zistíme rovnovážnu koncentráciu metylénovej modrej c 
spektrofotometricky. Stanovenie je založené na Lambertovom a Beerovom zákone:  

c
aaba

c

maxmax

11 +=
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lcA ε=  (5) 

Z tohto zákona vyplýva, že absorbancia A je priamo úmerná zmene koncentrácii c pri 
konštantnom mólovom absorpčnom koeficiente ε, pričom l je  hrúbka vrstvy absorbujúceho 
roztoku. 

Spektrofotometer pripravíme k meraniu absorbancie podľa priloženého návodu (manuálu) 
výrobcu. Prístroj uvedieme do chodu len v prítomnosti učiteľa. S kyvetami zaobchádzame 
veľmi opatrne, dotýkame sa iba ich matných stien.  

Postup práce so spektrofotometrom je detailne popísaný napr. aj v úlohe „Stanovenie 
disociačnej konštanty spektrofotometricky“ v literatúre 2. Najprv zmeriame spektrum 
metylénovej modrej. 

Všeobecne platí, že meriame pri takej vlnovej dĺžke (λ), pri ktorej je maximálna 
absorbancia. Ak koncentrácia metylénovej modrej je v intervale od 0,05 do 5 µg/ml,  potom   
λmax  =  668 nm.  

Pre zostrojenie kalibračnej krivky si pripravíme sadu kalibračných roztokov obsahujúcich 
0,1; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 a 4,0 mg metylénovej modrej v 100 ml roztoku. Za tým účelom pôvodný 
zásobný roztok metylénovej modrej zriedime v pomere 1 : 20 a ďalšie roztoky pripravíme tak, 
že  nasledujúce objemy: 1,5; 10; 15; 20 a 40 ml tohto zriedeného roztoku doplníme 
destilovanou vodou na 100 ml. Zmeriame a zapíšeme absorbancie A jednotlivých roztokov do 
tabuľky 1. Vynesieme grafickú závislosť )f(cA = . Pomocou tohto kalibračného grafu zistíme 
na základe hodnôt absorbancií po ustanovení rovnováhy zodpovedajúcu rovnovážnu 
koncentráciu metylénovej modrej v jednotlivých  roztokoch. Z rozdielu koncentrácií 
metylénovej modrej pred a po adsorpcii zistíme množstvo naadsorbovaného farbiva na 
aktívnom uhlí.  

Poznámka: Zvlášť pozorne treba všetko s metylénovou modrou umývať, lebo sa 
adsorbuje aj na skle. V opačnom prípade by výsledky neboli dostatočne korektné. V priebehu 
merania dbáme, aby sa hmotnosti aktívneho uhlia od seba nelíšili a aby aktívne uhlie bolo čo 
najmenej v styku so vzduchom. Aktívne uhlie sa musí pred vážením sušiť pri teplote 120 °C 
aspoň 3 hodiny.       

  

Vyhodnotenie výsledkov: 
Výsledky merania usporiadame do prehľadnej tabuľky 2, pričom pre každý roztok 

budeme zapisovať nasledovné veličiny (vrátane jednotiek): navážku uhlia [g], množstvo farbiva 
pred adsorpciou a  po nej [mg], množstvo naadsorbovaného farbiva [mg] na 1 g uhlia, 
koncentráciu adsorbovaného farbiva c v roztoku pri rovnováhe [mg/100 ml] a hodnoty c/a.  

Vynesieme grafické závislosti: a  =  f(c) a c/a  =  f(c). Experimentálnymi bodmi závislosti 
c/a  =  f(c) preložíme priamku (najlepšie metódou najmenších štvorcov). Zo smernice a úseku 
priamky určíme podľa vzťahu  (4) konštanty maxa  a  b. 

                                                 
2 K. Markušová, D. Kladeková, J. Novák, F. Kaľavský, Návody pre praktické cvičenia z fyzikálnej chémie, učebný 
text PF UPJŠ, Košice 2002, str. 74  
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3. Vplyv adsorpcie na veľkosť povrchového napätia  
 

Úloha: 
Metódou váženia kvapiek preskúmajte vplyv povrchovo aktívnej látky na hodnotu povrchového 
napätia vody.   

 

Princíp: 
V koloidných sústavách existujú minimálne dve rozdielne fázy, oddelené fázovým 

rozhraním, ktorého vlastnosti značne ovplyvňujú chovanie sa celej sústavy. Musíme si 
uvedomiť, že v prípade rozptýlenia jednej fázy v objeme druhej, ktorá tvorí spojitú časť 
sústavy, vo forme viac alebo menej jemných častíc, výrazne narastá plocha fázového rozhrania.   

Z uvedeného môžeme vyvodiť, že oblasť na rozhraní dvoch fáz má iné vlastnosti a inú 
štruktúru, iné usporiadanie častíc, lebo charakter síl, pôsobiacich na častice na okraji fázy je iný 
ako vnútri fázy.  

V dôsledku toho na rozhraní fáz potom pôsobí sila v rovine povrchu vždy takým smerom, 
že kladie odpor všetkým snahám zväčšiť plochu povrchu. Táto sila, ktorá sa prejavuje 
povrchovým napätím  γ, závisí nielen od druhu častíc, ale aj od okolitého prostredia, ktoré s ňou 
hraničí. 

Podľa definície povrchové napätie je dotyčnicová sila, pôsobiaca v povrchu na jednotku 
dĺžky. Táto sila je vo všetkých miestach povrchu rovnaká; jej jednotkou je N m-1, hodnoty sa 
niekedy udávajú aj ako J m-2, nakoľko sa povrchové napätie číselne rovná povrchovej 
energii  σ, ktorá predstavuje prácu, potrebnú na zväčšenie povrchu o plošnú jednotku.  

Povrchové napätie je ovplyvnené aj teplotou, fyzikálno-chemickými interakciami, ako aj 
prítomnosťou povrchovo aktívnych látok. Povrchovo aktívna látka je látka, ktorá má schopnosť 
zhromažďovať sa v povrchu následkom jej adsorpcie v tejto časti sústavy, a tým aj znižovať 
povrchovú energiu. 

Znalosť veľkosti povrchového napätia má veľký význam v celom rade odborov koloidnej 
chémie. V praxi často s jeho pomocou môžeme usudzovať na štruktúru látok. Existuje niekoľko 
spôsobov merania povrchového napätia. Medzi bežné metódy, menej náročné na 
experimentálne zariadenie, sa radí aj stalagmometria, inak metóda váženia kvapiek. Táto 
metóda nie je dosť presná pre absolútne merania, ale je vhodná na relatívne porovnávanie 
povrchového napätia v rôznych sústavách. 

Pracuje sa s hrubostennou kapilárou, ktorej spodná časť je obrúsená. Vážia sa kvapky 
kvapaliny, ktorá pozvoľna vyteká zo zvislej kapiláry. Vytekajúca kvapka narastá a odkvapne 
len vtedy, ak jej tiaž (váha) mg  prekoná silu povrchového napätia, ktorá kvapku dovtedy držala 
na obvode kapiláry o polomere  r. Kvapky sú tým väčšie, čím sú silnejšie držané (čím väčšie je 
povrchové napätie). 

Z rovnováhy gravitačnej sily a sily povrchového napätia sa určí hodnota povrchového 
napätia. V momente odkvapnutia potom platí 

γrπgm 2=  (1)  

a pre povrchové napätie meranej kvapaliny dostaneme 
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rπ

gm
γ

2
=   (2) 

kde  m  je hmotnosť kvapky a  g  je tiažové zrýchlenie. Vzťahy (1) a (2) nevyhovujú úplne 
presne, pretože sa neodtrhne celá kvapka, ale len jej väčšia časť. Preto používame pri tejto  
metóde porovnávacie meranie s kvapalinou so známym povrchovým  napätím, pričom 
použijeme tú istú kapiláru. Za takých okolností platí 

00 m

m

γ

γ ≅  (3) 

Symboly bez indexu sa vzťahujú na meranú kvapalinu, symboly s indexom 0 na porovnávaciu 
kvapalinu, ktorej povrchové napätie 0γ  poznáme. 

Metóda sa používa v rozsahu povrchových napätí 0,1 až 100 mN m-1. 

 

Potreby:  
Traubeho stalagmometer (obr. 1), stojan, kadičky 50 ml, destilovaná voda, zásobný roztok 
vzorky podľa zadania učiteľa (mydlo, saponát, glycerín, ...), vodná výveva, navažovačky 
s viečkom, odmerné banky 100 ml, odmerný valec, pipety, strička, balónik. 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1  Traubeho  stalagmometer 

 

Postup práce: 
Zo zásobného roztoku si pripravíme postupným riedením ďalšie roztoky tak, že vždy 

50 ml koncentrovanejšieho roztoku doplníme destilovanou vodou na 100 ml. 

Stalagmometer musíme pozorne vyčistiť (chrómsírovou zmesou, destilovanou vodou) 
a vysušiť  (presávaním vzduchu). Pri práci so stalagmometrom dbáme, aby sme zabrúsenú 
plochu okolo ústia kapiláry neznečistili a nepoškodili.  

Aparatúru upevníme do stojanu tak, aby výtoková časť kapiláry smerovala zvisle dolu 
a zasahovala do meranej kvapaliny. Na horný koniec stalagmometra navlečieme hadičku 
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a z podloženej kadičky nasajeme pomocou balónika destilovanú vodu (porovnávacia 
kvapalina). Dávame pozor, aby sa nedostala ku hadičke. Potom zatvoríme dvojcestný kohút, 
vymeníme kadičku s destilovanou vodou za čistú a starostlivo vysušenú a vopred odváženú 
navažovačku. Kohút potom pootočíme tak, aby vzduch prechádzal cez hornú kapiláru a tiež aby 
sme mohli bez ťažkostí počítať kvapky. V dolnej kapiláre majú jednotlivé kvapky vznikať 
pomaly a tak, aby odpadávali vlastnou tiažou, neovplyvnené pritekajúcou kvapalinou  Vážime 
najmenej 30 kvapiek. Navažovačku vážime s viečkom, aby sme zabránili vyparovaniu. 
(Poznámka: Viečko má dva otvory; jeden na zasunutie samotnej kapiláry  a druhý na 
vyrovnávanie tlakov – pozri obr. 1.) Meriame pri laboratórnej teplote.   

S roztokmi skúmaných látok uskutočníme rovnaké meranie ako s destilovanou vodou, 
pričom postupujeme od najzriedenejšieho ku koncentrovanejším roztokom. Meriame s tou istou 
kapilárou. Kapiláru najprv poriadne prepláchneme malým množstvom nasledujúceho roztoku. 
Každé meranie urobíme trikrát a pre výpočet povrchového napätia berieme priemernú hodnotu. 

 

Vyhodnotenie výsledkov: 
Povrchové napätie roztokov rôznych koncentrácií v intervale 0,01 % až 1 % vypočítame 

zo vzťahu (3). Pre povrchové napätie vody, ktorá je rozpúšťadlom pre všetky uvedené vzorky, 
platí nasledujúca teplotná závislosť 

32
0 10.)0,000220,154(75,872 −−−= ttγ  [ ]1mN −  

kde t je teplota v °C. 

Všetky namerané a  vypočítané hodnoty zostavíme prehľadne do tabuľky a závislosť 
( )cγ f=  znázorníme graficky. 
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4. Štúdium selektívnej adsorpcie 
 

Úloha: 
Preskúmajte vplyv acetónu na adsorpciu kyseliny octovej alebo glukózy na aktívnom uhlí z ich 
vodných roztokov.    

 

Princíp: 
Na jednom a tom istom substráte (adsorbente) sa adsorbuje zo spoločného roztoku 

viacerých zložiek – za tých istých podmienok – vo väčšom množstve tá zložka, ktorá sa vo 
väčšej miere adsorbuje aj z roztoku, keby bola prítomná sama v tom istom objeme. Na tomto 
princípe je založená selektívna adsorpcia.           

Vieme, že na rozhraní dvoch fáz, napr. tuhej fázy a roztoku, sa pôsobením fyzikálno-
chemických interakcií vytvára tzv. fázové rozhranie, ktoré sa svojím zložením líši od zloženia 
oboch stýkajúcich sa fáz. Častice z roztoku môžu byť k povrchu tuhej fázy pútané silami 
fyzikálnymi, chemickými alebo elektrostatickými. Ak sa pôsobením týchto interakcií zvyšuje 
koncentrácia látky na fázovom rozhraní v porovnaní s jej koncentráciou v roztoku, ide 
o adsorpciu látky na povrchu tuhej fázy. V porovnaní s adsorpciou plynov a pár je adsorpcia 
z roztokov na tuhom povrchu zložitejšia, pretože sa jej môžu zúčastniť všetky prítomné zložky 
roztoku. 

Tu je nutné upozorniť, že aktivita či inaktivita nie je vlastnosťou danej zložky, ale celej 
sústavy a predovšetkým závisí od veľkosti adhéznych síl medzi zvoleným tuhým povrchom 
a zložkou roztoku s odlišnou polaritou: čím menší je rozdiel v hodnote ich polarity, tým lepšie 
sa daná zložka adsorbuje na povrchu. V praxi sa tento prípad vyskytuje pomerne často – 
vytláčanie jednej látky z povrchu substrátu druhou látkou. 

 

Potreby: 
Polarimeter, kužeľové (Erlenmeyerove) banky 250 ml so zábrusom a zátkami (4 ks), titračné 
banky (2 ks), odmerné banky 100 ml (2 ks), byreta, lieviky (4 ks), kadičky, pipety 5 a 10 ml, 
odmerný valec 10 ml, filtračný papier, aktívne uhlie (čerstvo termicky pripravené pri 120 °C), 
0,1 mol dm-3 CH3COOH, 2 %-ný roztok glukózy, acetón, 0,1 mol dm-3 NaOH s presným 
faktorom, fenolftaleín. 

 

Postup práce: 

1. Adsorpcia kyseliny octovej 

Do dvoch suchých 250 ml Erlenmeyerových baniek nalejeme po 100 ml  0,1 mol dm-3 
roztoku kyseliny octovej, do jednej z nich pridáme 5 ml destilovanej vody a do druhej ten istý 
objem acetónu. Presnú koncentráciu kyseliny pred adsorpciou c1 zistíme titráciou na 
fenolftaleín ofaktorizovaným roztokom 0,1 mol dm-3  NaOH.   

Odvážime dvakrát po 2 g (určí učiteľ) aktívneho uhlia a vsypeme do Erlenmeyerových 
baniek. Aktívne uhlie necháme postáť s kyselinou octovou aspoň 60 minút za občasného 
premiešania. Potom obsah prefiltrujeme do suchých baniek. Prvé podiely filtrátu (asi 5 – 10 ml) 
odstránime, aby sme sa vyhli stratám následkom adsorpcie CH3COOH na filtračnom papieri  
a zachytíme len ďalšiu časť. Titrujeme tým istým roztokom  NaOH na fenolftaleín, aby sme 
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zistili rovnovážnu koncentráciu kyseliny po adsorpcii c2. Z rozdielu koncentrácií kyseliny pred 
a po adsorpcii zistíme naadsorbované množstvo kyseliny octovej na aktívnom uhlí 

a  =  c1 – c2 (1) 

2. Adsorpcia glukózy 

Rovnaký postup uplatníme aj pri sledovaní vplyvu acetónu na adsorpciu glukózy na 
povrchu aktívneho uhlia. Dve Erlenmeyerove banky naplníme 100 ml  2 %-ného roztoku 
glukózy. Do jednej pridáme 5 ml destilovanej vody, do druhej 5 ml acetónu. Do oboch  
vsypeme odvážené množstvo 5 g (určí učiteľ) aktívneho uhlia. Obsah baniek necháme opäť 
postáť s aktívnym uhlím aspoň 60 minút za občasného premiešania, potom prefiltrujeme vyššie 
popísaným postupom. Vo filtrátoch určíme množstvo glukózy po adsorpcii.  

Keďže sústava obsahuje opticky aktívnu látku, môžeme zmenu koncentrácie glukózy 
sledovať pomocou zmeny uhla otočenia roviny polarizovaného svetla polarimetrom. Princíp 
metódy stanovenia je popísaný v úlohe „Inverzia sacharózy“ v literatúre 3. Z rozdielu uhlov 
otočenia roviny polarizovaného svetla pred a po adsorpcii zistíme množstvo naadsorbovanej 
glukózy na aktívnom uhlí   

αα −= 0a  (2) 

Hodnotu  α0  stanovíme ešte pred samotným meraním pre  2 %-ný roztok glukózy nielen 
s prídavkom destilovanej vody, ale aj s prídavkom acetónu.  

Poznámka: V priebehu merania dbáme, aby sa hmotnosti aktívneho uhlia od seba nelíšili 
a aby aktívne uhlie bolo čo najmenej v styku so vzduchom. Aktívne uhlie sa má pred vážením 
sušiť pri teplote 120 °C aspoň 3 hodiny.    

  

Vyhodnotenie výsledkov: 
V 1. úlohe výsledky merania usporiadame do prehľadnej tabuľky. Pre každý roztok 

zapisujeme nasledovné veličiny (vrátane jednotiek): c1, c2, a.  

V 2. úlohe uvedieme α0 získané meraním pre každý roztok, ďalej α a a vypočítané 
z rovnice (2). 

Z údajov merania popíšeme vplyv acetónu na adsorpciu kyseliny octovej, resp. na 
adsorpciu glukózy. 

                                                 
3 K. Markušová, D. Kladeková, J. Novák, F. Kaľavský, Návody pre praktické cvičenia z fyzikálnej chémie, učebný 
text PF UPJŠ, Košice 2002, str. 59  
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5. Stanovenie elektrokinetického potenciálu elektroforézou  
 

Úloha:  
Stanovte hodnotu elektrokinetického potenciálu koloidných častíc sólu berlínskej modrej. 

 

Princíp:  
Najdôležitejším pôvodcom kinetickej stability koloidných sústav (je zvykom ich 

označovať ako sóly) je existencia elektrickej dvojvrsty na fázovom rozhraní. V dôsledku 
prítomnosti elektrického náboja na povrchu koloidne dispergovanej častice sú v jej tesnej 
blízkosti nahromadené ióny opačného znamienka. 

Časť elektrickej dvojvrstvy, ktorá svojím nábojom kompenzuje náboj povrchu častice 
siaha až do objemovej fázy, t.j. do vnútra fázy. Pre popis usporiadania tejto časti dvojvrstvy 
bolo navrhnutých niekoľko modelov.    

Prvé teoretické predstavy o stavbe elektrickej dvojvrstvy sformuloval r. 1879 Helmholtz, 
ktorý si dvojvrstvu predstavoval ako dve vrstvy nábojov opačného znamienka, rovnomerne 
rozdelených po povrchu. Ukázalo sa však, že Helmholtzova teória elektrickej dvojvrstvy má 
celý rad nedostatkov, ktoré  súviseli hlavne s tým, že pri jej vypracovávaní sa brali do úvahy iba 
elektrostatické sily a ignoroval sa tepelný pohyb iónov. Na rozdiel od Helmholtzovho modelu 
dvojvrstvy, je vrstva náboja podľa Gouyovej a Chapmanovej teórie na strane objemovej fázy 
(kvapaliny) difúzne rozptýlená. 

Ďalšiu teóriu elektrickej dvojvrstvy, ktorá vznikla spojením teórií uvedených vyššie, 
podal r. 1924 Stern. Schéma modelu elektrickej dvojvrstvy  podľa Sternovej teórie je 
ilustrovaná na obr. 1.    

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1  Sternov model elektrickej dvojvrstvy a priebeh potenciálu na fázovom rozhraní  (bližšie v texte) 

 

Náboj vnútornej vrstvy (nabitého povrchu) je kompenzovaný nábojom vonkajšej vrstvy 
rovnakej hodnoty, ale opačného znamienka, pričom protiióny v bezprostrednej blízkosti sú 
viazané pevne k povrchu okrem adsorpčných síl (sily krátkeho dosahu) aj silami 
elektrostatickými. Zvyšok protiiónov, potrebný pre konečnú kompenzáciu náboja vnútornej 
vrstvy, sa v dôsledku tepelného pohybu a jeho rovnováhy s elektrostatickými silami nachádza  
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v difúznej vrstve vonkajšej časti dvojvrstvy.  Sú v nej rozptýlené podľa rovnakých princípov, 
aké platia v difúznej dvojvrstve podľa Gouya a Chapmana.  

Existencia elektrickej dvojvrstvy spôsobuje, že priebeh potenciálu φ v závislosti od 
vzdialenosti x od nabitého povrchu koloidnej častice (obr. 1) nie je lineárny, ale má zložitý  
charakter. V Sternovej časti dvojvrstvy, ktorú môžeme pripodobniť doskovému kondenzátoru, 
klesá potenciál strmo lineárne so vzdialenosťou; ale smerom do elektroneutrálnej objemovej 
fázy (rovnomerné rozdelenie kladných a záporných nábojov) nasleduje pokles, ktorý zodpovedá 
exponenciálnemu Gouyovmu a Chapmanovmu priebehu. 0φ  je potenciál nabitého povrchu 

koloidnej častice.    

Pri pohybe nabitých koloidných častíc v elektrickom poli sa jednotlivé časti elektrickej 
dvojvrstvy správajú rôzne. Pri povrchu častice existuje tzv. pohybové rozhranie, ktoré 
rozdeľuje ióny elektrickej dvojvrstvy na ióny pevne pútané k povrchu častice (pohybujú sa 
spolu s časticou) a na ióny  pohybujúce sa viac-menej nezávisle. Potenciál  na hranici 
pohyblivej a nehybnej časti objemovej fázy v dvojvrstve je potenciál zeta,  ζ,  alebo 
elektrokinetický potenciál. Na rozdiel od elektrochemického potenciálu, je elektrokinetický 
potenciál  ζ  funkciou usporiadania fázového rozhrania. Má rozhodujúci význam pre stabilitu 
koloidnej sústavy.    

Existenciou elektrokinetického potenciálu možno vysvetliť tzv. elektrokinetické javy, 
ktoré vznikajú pri každom porušení rozloženia náboja elektrickej dvojvrstvy vplyvom  
mechanických síl alebo síl elektrostatických. Existujú štyri základné typy elektrokinetických 
javov – elektroforéza, elektroosmóza, sedimentačný potenciál a potenciál prúdenia.     

Všetky tieto javy môžeme využiť pre experimentálne stanovenie hodnoty 
elektrokinetického potenciálu; v praxi sa však často stretávame s elektroforetickými meraniami. 
Na meranie elektroforézy, t.j. sledovanie rýchlosti pohybu nabitých koloidných častíc  
v jednosmernom elektrickom poli k jednej z elektród boli vypracované rôzne metódy, napr. 
metóda pohyblivého rozhrania.  

Pre výpočet elektroforetickej rýchlosti v odvodili Debye a Hückel rovnicu, ktorá platí pre 
ideálne guľovité častice pohybujúce sa v medzielektródovom priestore proti kvapalnej fáze.  

Za predpokladu, že na takéto častice pôsobí elektrické pole s intenzitou E rovnou podielu 
U/l (kde U je napätie na elektródach a l je vzdialenosť medzi elektródami), potom v takom poli 
pre rýchlosť častice možno písať 

ζ
l

U

η

ε
v

3

2=  (1) 

kde ε predstavuje permitivitu  a η viskozitu dispergujúceho prostredia.  

Elektroforetickú pohyblivosť častice u môžeme definovať ako rýchlosť pohybu častice 
v elektrickom poli s jednotkovým potenciálovým gradientom 

E

v
u =  (2)  

Hodnoty elektroforetickej pohyblivosti, s akou sa nabité koloidné častice  v elektrickom 
poli pohybujú, sú pri väčšine anorganických sólov v rozsahu od  2.10-4 do 4.10-4 cm2 V-1 s-1.  

Pri metóde pohyblivého rozhrania skúmanú koloidnú disperziu v meracom prístroji 
prevrstvíme vhodným roztokom (často samotným dispergujúcim prostredím) tak, aby sa 
vytvorilo ostré rozhranie. Po zavedení jednosmerného napätia (100 – 200 V) na elektródy sa 
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sleduje smer a rýchlosť posunu tohto rozhrania. Z rýchlosti posunu môžeme potom  vypočítať 
hodnotu elektrokinetického potenciálu ζ.  

Pre vzdialenosť s [m s-1], o ktorú sa posunie rozhranie pri jednotkovom potenciálovom 
spáde vonkajšieho elektrického poľa U/l [V m-1]  za daný čas t [s], platí 

Etus =  (3) 

Z rovnice (3) pre elektroforetickú pohyblivosť vyplýva, že 

Ut

ls

Et

s
u ==  (4)       

Dosadením za elektroforetickú pohyblivosť u  z  rovnice (2) a úpravou je potom 
elektrokinetický potenciál ζ  určený vzťahom 

Et

s

ε
ηζ

2

3=   (5) 

Poznámka: Číselné  hodnoty veličín v rovnici (5) uvádzame v SI jednotkách, aby vyšiel  
správny výsledok vrátane správnej jednotky. V prípade merania vo vodnej fáze je viskozita 
dispergujúceho prostredia pri 20 °C  η  =  1,005.10-3 Pa s  a  relatívna permitivita  εr  =  80,37.  
Permitivita vákua  ε0  =  8,859.10-12  F m-1. 

 

Potreby:  
Aparatúra na meranie elektroforézy, stabilizovaný zdroj jednosmerného prúdu, voltmeter, 
pipety, kadičky, sklená tyčinka, lievik, stopky, filtračný papier, acetón,  2 %-ný roztok 3FeCl , 

nasýtený roztok  ( )[ ]64 CNFeK ,  0,05 mol dm-3  kyselina šťaveľová, destilovaná voda, drôt. 

 

Postup práce: 
Na stanovenie elektrokinetického potenciálu použijeme sól berlínskej modrej, ktorý 

pripravíme nasledovne: K 5 ml  2 %  3FeCl  opatrne pridáme 1 ml nasýteného roztoku  

( )[ ]64 CNFeK  za stáleho miešania. Po niekoľkých minútach vzniknutú zrazeninu berlínskej 

modrej odfiltrujeme a dôkladne na filtri premyjeme destilovanou vodou. Následne zrazeninu na 
filtri peptizujeme tým, že ju uvedieme do roztoku primeraným množstvom 0,05 mol 3dm−  
kyseliny šťaveľovej. Dostaneme tak modrofialovú koloidnú disperziu berlínskej modrej.   

Pre meranie  metódou pohyblivého rozhrania sa v minulosti navrhlo veľa prístrojov. 
Jedným z nich je konštrukčne  jednoduchý prístroj (obr. 2) tvorený sklenou trubicou tvaru U. 
Horná časť oboch ramien U-trubice je kalibrovaná, v oboch ramenách sú umiestnené platinové 
elektródy. U-trubica sa plní zo zvláštneho lievika, ktorého stopka opatrená kohútom ústí do jej 
najnižšej časti.    

Celá aparatúra musí byť dôkladne vyčistená viacnásobným prepláchnutím acetónom  
a destilovanou vodou. 

K meraniu sa prístroj pripravuje nasledovne: Zásobný lievik naplníme sólom berlínskej 
modrej. Do oboch ramien U-trubice napipetujeme destilovanú vodu. Potom začneme pomaly  
vpúšťať sól berlínskej modrej do aparatúry opatrným pootáčaním kohúta, až kým hladina 
prevrstvujúcej vody v kalibrovanej časti oboch ramien U-trubice  nesiaha do  takej výšky, aby 
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elektródy boli ponorené do hĺbky aspoň 1 cm. Snažíme sa v systéme udržať ostré rozhranie 
medzi koloidnou disperziou a destilovanou vodou. Označíme polohu rozhrania v jednom aj  
v druhom ramene U-trubice. Spojíme elektródy so zdrojom jednosmerného prúdu a okamžite  
začneme merať.       

         

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2  Aparatúra  na  meranie elektroforézy  metódou pohyblivého rozhrania   

1-zásobný lievik; 2-elektródy; 3-roztok elektrolytu; 4-skúmaná disperzia  

 

Posun rozhrania meriame v určitých časových intervaloch asi 60 minút. Zároveň  
s meraním posunu rozhrania  na voltmetri, paralelne zapojenom v elektrickom okruhu, 
odčítavame napätie na elektródach. Pre výpočet je nutné zistiť tiež vzdialenosť medzi oboma 
elektródami pozdĺž U-trubice, napr. vhodným drôtom; táto hodnota je dôležitá pre výpočet  
potenciálového spádu vloženého vonkajšieho elektrického poľa.   

 

Vyhodnotenie výsledkov: 
Namerané hodnoty posunu rozhrania v ramenách s v zvolenom čase t  a vypočítané 

hodnoty rýchlosti elektroforézy v podľa vzťahu (1) a elektrokinetického potenciálu ζ z rovnice 
(5) prehľadne usporiadame do tabuľky (vrátane jednotiek). Určíme strednú hodnotu 
elektrokinetického potenciálu vrátane smerodajnej odchýlky. 
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6. Elektrická vodivosť koloidne disperzných sústav   
 

Úlohy: 
1. Pripravte hydrosól striebra. 
2. Určte hodnotu odporovej kapacity vodivostnej nádobky pri konštantnej teplote. 
3. Stanovte mernú vodivosť koloidných častíc rôzne koncentrovaného hydrosólu striebra pri 
    konštantnej teplote. 

 
Princíp:  

Pre koloidne disperzné sústavy má existencia elektrickej dvojvrstvy na fázovom rozhraní 
medzi rozptýlenými časticami a dispergujúcim prostredím dôležitú úlohu nielen pri adsorpcii  
a výmene iónov, ale aj pri ďalších javoch dôležitých pre teóriu a prax. 

V elektrickom poli sa koloidné častice lyosólov (takto označujeme koloidné sústavy  
s kvapalnou dispergujúcou fázou) správajú ako elektrolyty s veľkou molekulovou hmotnosťou. 
Zo schémy štruktúry micely lyofóbneho sólu (v tomto prípade hydrosólu jodidu strieborného  
v zriedenom roztoku jodidu draselného) na obr. 1 je vidieť, že každá koloidná častica – v 
závislosti od náboja na jej povrchu – bude "obalená" difúznym nábojom opačného znamienka, 
ako je náboj na jej povrchu. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1  Schéma štruktúry micely napr. hydrosólu jodidu strieborného  v zriedenom roztoku jodidu draselného 

 

Nech sú tie koloidné častice rozptýlené v zriedenom elektrolyte (roztoku). Potom 
výslednú elektrickú vodivosť lyosólu  môžeme vyjadriť ako súčet elektrických vodivostí  
koloidných častíc a iónov nachádzajúcich sa v objemovej fáze 

                          prostrediedispčasticakolsústavakol GGG ... +=  (1) 

kde časticakolG .  a prostrediedispG .  je elektrická vodivosť koloidných častíc, resp. 

dispergujúceho prostredia (rozpúšťadlo a ďalšie nízkomolekulové látky).                                                   

Vhodnými metódami, v tejto úlohe konkrétne ultrafiltráciou, môžeme oddeliť 
dispergujúce prostredie od rozptýlených koloidných častíc.  

Pri meraní vodivosti postupujeme tak, že zmeriame elektrickú vodivosť koloidnej 
disperzie aj dispergujúceho prostredia po oddelení koloidných častíc. Vyčíslime hodnotu  
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mernej vodivosti (konduktivity) koloidných častíc, keď vieme, že medzi elektrickou 
vodivosťou  G  a konduktivitou  κ  platí 

GCΩ=κ  (2) 

kde CΩ[m-1] je odporová kapacita vodivostnej nádobky.  

Hodnotu CΩ môžeme jednoducho stanoviť na základe zmerania elektrickej vodivosti 

elektrolytu, spravidla 0,01 mol 3dm−  KCl o známej hodnote κ. 

Hodnota elektrickej vodivosti koloidnej disperzie závisí od náboja, počtu a pohyblivosti 
koloidných častíc a iónov, ktoré sa nachádzajú v sóle. Treba pripomenúť, že elektrickú 
vodivosť, podmienenú prítomnosťou koloidných častíc v lyosóle, možno dobre odmerať, ak 
častice nie sú príliš veľké a  ak koncentrácia lyosólu nie je príliš malá. 

 

Potreby: 
Konduktometer  s  vodivostnou elektródou, termostat, termostatovaná vodivostná nádobka, 
kadičky, Erlenmeyerova banka, sklená tyčinka, varič, pipety, odmerné banky, 
0,01 mol 3dm− KCl, 0,1 mol 3dm−

3NOAg , 0,1 mol 3dm−
32CONa , 0,5 %-ný roztok glukózy, 

4 %-ný roztok kolódia (roztok nitrocelulózy v zmesi alkoholu a éteru), destilovaná voda, 
teplomer, lieviky, filtračný papier, olejová výveva.           

 

Postup práce: 
Pri práci použijeme hydrosól striebra, ktorý pripravíme nasledovne: Do Erlenmeyerovej 

banky, v ktorej je 100 ml destilovanej vody, pridávame pomaly po kvapkách 2 ml 
0,1 mol 3dm−

3NOAg , 2 ml 0,1 mol 3dm−
32CONa  a 4 ml 0,5 % glukózy za stáleho miešania. 

Roztok povaríme za vzniku žltkastého sólu striebra.     

Termostat nastavíme na teplotu určenú učiteľom (s presnosťou ± 0,1 °C), pri ktorej 
meranie CΩ vykonáme. Do vodivostnej nádobky, ktorá je dokonale vyčistená a  vysušená, 
nalejeme také množstvo 0,01 mol 3dm−  KCl, aby platinové pásy vodivostnej  elektródy  boli 
ponorené aspoň 1 cm pod hladinou roztoku. Po  vytemperovaní  roztoku zmeriame elektrickú 
vodivosť G (3-krát) a  na základe tabelovanej konduktivity pre tento roztok pri danej teplote 
vypočítame odporovú kapacitu nádobky CΩ podľa vzťahu (2).        

Po ukončení merania nádobku aj elektródu starostlivo viacnásobne opláchneme 
destilovanou vodou, osušíme a lipnúce kvapky vody odsajeme prúžkom filtračného papiera. 
Obsluha termostatu, konduktometra a potrebné tabelované údaje sú uvedené v Dodatkoch 
v literatúre 4.  

Celkom podobne postupujeme aj pri meraní elektrickej vodivosti koloidnej disperzie. 
Z alikvotnej časti pripraveného hydrosólu striebra si pripravíme postupným riedením 1:1  
ďalších päť sústav s nižšou koncentráciou. Zrieďovanie uskutočňujeme s čo najväčšou 
starostlivosťou tak, že z danej koloidnej disperzie odpipetujeme príslušné množstvo do 
odmernej banky a  doplníme destilovanou vodou po značku. Dokonale premiešame, sól 

                                                 
4 K. Markušová, D. Kladeková, J. Novák, F. Kaľavský, Návody pre praktické cvičenia z fyzikálnej chémie, učebný 
text PF UPJŠ, Košice 2002, str. 88  
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prenesieme do vodivostnej nádobky, necháme vytemperovať a meriame G. Hodnotu elektrickej 
vodivosti každej vzorky zmeriame minimálne trikrát a do výpočtov berieme priemernú 
hodnotu. 

Druhú alikvotnú časť pripraveného hydrosólu striebra prefiltrujeme cez ultrafilter a  po 
príslušnom zriedení destilovanou vodou zmeriame elektrickú vodivosť filtrátu, t.j. 
dispergujúceho prostredia rovnakým spôsobom,  ako je uvedené vyššie. 

Na základe zistenej hodnoty CΩ a nameraných elektrických vodivostí sústavakolG . , 

prostrediedispG .   stanovíme mernú vodivosť (konduktivitu) koloidných častíc pri danej teplote 

podľa vzťahov (1) a (2). 

Poznámka: Keďže póry papierových filtrov majú priemer medzi  33 10.5až10.2 nm, 
lyosóly cez ne prechádzajú bez podstatných zmien. Dajú sa však  pripraviť tzv. ultrafiltre, 
ktorými prechádza len dispergujúce prostredie. Pri príprave ultrafiltra sa používajú tuhé gély, 
ako je napr. kolódium.  

Ultrafilter si pripravíme nasledovne: Do skleného lievika vložíme niekoľko vrstiev 
hladkého filtra (5 až 6 vrstiev). Ak sa pod filtračným papierom vytvoria vzduchové bubliny, 
pritlačíme ho ku stenám lievika. Po dokonalom premytí horúcou destilovanou vodou starostlivo 
odsajeme nadbytočné kvapky vody. Na filtračný papier potom nalejeme zohriaty 4 %-ný roztok 
kolódia tak, že rotujeme lievikom, aby sme vytvorili prvú vrstvu kolódia. Prebytočné kolódium 
z lievika vylejeme (v hrote lievika nesmie zostať ani kvapka). Stuhnutý filter z lievika 
vyberieme a vysušíme na vzduchu. Podobným spôsobom postupujeme aj pri príprave druhej 
vrstvy kolódia, pričom teraz filter po vysušení ponoríme do destilovanej vody. Po 20 – 
30 minútach ultrafilter môžeme použiť.  

Ak je filter správne pripravený, jeho filtračná rýchlosť je 1 až 2 ml za minútu. Pre 
urýchlenie filtrácie môžeme použiť odsávačku a  slabo odsať. (Pozor – účinkom silnejšieho 
odsávania sa hrot ultrafiltra môže roztrhnúť.)      

 

Vyhodnotenie výsledkov: 
Výsledky získané pri danej teplote  zhrnieme do tabuľky, kde uvedieme koncentráciu 

sólu, namerané hodnoty vodivosti prostrediedispsústavykol GG .. ,  a vypočítané hodnoty 

konduktivity koloidných častíc κ. V protokole uvedieme aj vypočítanú hodnotu CΩ. 
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7. Stanovenie prahu koagulácie elektrolytov    
 

Úloha: 
Stanovte koagulačný prah vybraných  elektrolytov vzhľadom na kladne nabitý sól hydroxidu 
železitého.    

 

Princíp:  
Jedným z možných spôsobov zániku koloidnej disperzie je zhlukovanie (agregácia) častíc 

alebo koagulácia. Patrí medzi radikálne stavové zmeny, pri ktorých dochádza k splynutiu 
oddelených koloidných častíc do väčších celkov za zníženia stupňa disperzity; pri určitej 
veľkosti sa začnú v gravitačnom poli usadzovať, sedimentovať. Proces koagulácie vzniká 
v dôsledku porušenia podmienok stálosti koloidnej sústavy, napr. zmenou koncentrácie 
dispergovanej fázy, zmenou teploty, vplyvom mechanických účinkov alebo svetla a pod. 
Jednoznačne najdôležitejší  teoretický  a  praktický význam má koagulácia vyvolaná pridaním 
elektrolytov.  

Častice koloidných rozmerov sa zachraňujú pred agregáciou  práve vďaka "ochrannej" 
vrstve, ktorá zabezpečuje ich stabilitu. Jednak je to elektrická dvojvrstva (pri časticiach, ktorých 
povrch môže byť elektricky nabitý), alebo solvatačná vrstva adsorbovaných makromolekúl či 
molekúl povrchovo aktívnych látok (stérická stabilizácia; pozri str. 29).  

Najčastejšie sa uplatňujúcim prípadom je koagulácia  lyofóbnych koloidov (koloidné 
sústavy pripravené z anorganických látok) elektrolytmi. Typickým znakom týchto  koloidov je 
elektrický náboj, ktorý sídli na povrchu koloidne dispergovanej častice. Zabraňuje časticiam 
spájať sa, a  prispieva tak ku stabilite sólu. Jeho stratou strácajú častice koloidnú rozpustnosť 
a takéto častice potom skoagulujú.  

Napríklad dispergované častice koloidu hydroxidu železitého obsahujú na svojom 
povrchu obvykle adsorbované vodíkové katióny H+ (správnejšie +OH3 ). Ak sa k tejto koloidnej 

disperzii pridá napr. zriedený roztok KOH, potom sa náboj častíc čiastočne alebo úplne 
zneutralizuje tým, že sa hydroxylové anióny  zlúčia s naadsorbovanými vodíkovými katiónmi. 
Následkom toho prevládnu adhézne príťažlivé sily nad elektrostatickými odpudivými silami 
a dispergované častice koagulujú.  

Minimálna hodnota koncentrácie elektrolytu, pri ktorej koloidná disperzia zjavne 
koaguluje, sa nazýva koagulačný prah;  prevrátená hodnota tejto veličiny je koagulačná 
účinnosť.  Koagulačne účinný je len  taký ión v elektrolyte, ktorý má opačný náboj ako 
koloidná častica. Okrem toho závisí koagulačný prah aj od koncentrácie sólu. Preto je prah 
koagulácie relatívnou charakteristikou konkrétnej sústavy koloid –  elektrolyt, a teda je 
potrebné uvádzať podmienky, za ktorých bol stanovovaný. Koagulácia pritom nemusí 
prebehnúť okamžite, ale až po určitom čase.  

Koagulačné účinky jedno-, dvoj- a trojmocných iónov sa líšia o viac poriadkov. Pri tej 
istej koncentrácii je koagulačná účinnosť iónov tým väčšia, čím vyššie je ich nábojové číslo. 
Tento poznatok vyjadruje empirické Schulzovo–Hardyho pravidlo, v zmysle ktorého sú 
koagulačné prahy pre  jedno-, dvoj- a  trojmocné protióny  približne v pomere 
1 : 0,016 : 0,0015. Je to spôsobené tým, že napr. jednomocné a dvojmocné katióny majú oproti 
trojmocným katiónom väčšiu schopnosť solvatovať sa; v solvatovanom stave sú objemnejšie, 
a preto sú slabšie pútané k povrchu častice.   
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Začiatok koagulácie môžeme zistiť rôznymi spôsobmi, napr. zmenou sfarbenia koloidnej 
disperzie, objavením sa zákalu, vylučovaním disperzného podielu (častice dispergovanej fázy) 
do zrazeniny a pod. Tieto príznaky sa však neobjavujú  súčasne.  

 

Potreby:  
Sada skúmaviek (24 ks) so zátkami, stojany na skúmavky, pipety 1 a 5 ml, kadičky, sklená 
tyčinka, odmerný valec 100 ml, odmerná banka 25 ml, 2 %-ný roztok FeCl3, 1 mol dm-3 KCl, 
0,01 mol dm-3 K2SO4, 0,001 mol dm-3 K3[Fe(CN)6], teplomer, elektrický varič, filtračný papier, 
destilovaná voda, (3 mol dm-3 KCl,  0,001 mol dm-3 K2SO4).     

 

Postup práce:  

Najprv si pripravíme sól ( )3OHFe  hydrolýzou roztoku FeCl3 nasledovne: Do kadičky 

nalejeme 250 ml destilovanej vody a zohrievame až  na 50 °C. Potom postupne pridáme po 
malých dávkach 25 ml 2 % FeCl3 za stáleho miešania. Pokračujeme v zahrievaní, kým 
nedostaneme jasnočervený sól ( )3OHFe . Počas prípravy dopĺňame odparenú vodu na 

konštantný objem.    

Poznámka: Sól  ( )3OHFe  nesmie dlho vrieť. 

Po starostlivom premiešaní ešte teplého sólu( )3OHFe  z neho odpipetujeme po 5 ml do  

12-ich skúmaviek (4 pre  každé uvedené koagulačné činidlo, v našom prípade to znamená pre  
1 mol dm-3 KCl, 0,01 mol dm-3 K2SO4  a pre  0,001 mol dm-3 K3[Fe(CN)6]. Teraz v jednej sérii 
skúmaviek pridáme z pripraveného elektrolytu 0,5; 1; 2 a 4 ml a podľa tabuľky 1 doplníme 
destilovanou vodou, aby celkový objem bol vždy 10 ml. 

Tabuľka 1 

Pridávaná látka Číslo skúmavky 

 1         2           3           4           

Sól ( )3OHFe   [ml] 5         5           5           5 

Koagulačný elektrolyt  [ml] 0,5       1          2           4 

Destilovaná voda  [ml] 4,5       4          3           1 

 

Skúmavky zazátkujeme a dôkladne premiešame.  Okamžite po premiešaní a tiež po 
hodinovom státí pozorujeme oproti pozadiu, v ktorých skúmavkách nastala koagulácia, 
prípadne  môžeme pozorovať zreteľnejší zákal. 

V prípade, ak vznikol zákal vo všetkých vzorkách, pokus zopakujeme, pričom použijeme 
asi päťkrát, prípadne desaťkrát zriedenejší roztok elektrolytu. Naopak, ak ani v jednej 
skúmavke nepozorujeme zákal, použijeme koncentrovanejší roztok koagulačného činidla.   

Prah koagulácie uvedieme v milimóloch na 1 liter sólu. Vypočítame ho zo vzťahu  

Vcc 100koagul =  (1) 

kde  c  je koncentrácia elektrolytu [mol dm-3] a V je najmenší objem [ml] elektrolytu, ktorý 
spôsobil koaguláciu 10 ml koloidnej disperzie. 
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Nakoniec pre presnejšie stanovenie koagulačnej koncentrácie si pripravíme ďalšiu  sériu  
elektrolytov. Pre tento účel by roztoky mali mať koncentráciu medzi  najmenšou hodnotou, 
ktorá už koaguláciu spôsobila a najväčšou, ktorá efekt koagulácie ešte nevyvolala. Postup 
merania je podobný ako je uvedené vyššie. 

 

Vyhodnotenie výsledkov: 
Z nameraných údajov vypočítame prah koagulácie pre každý elektrolyt podľa rovnice (1)  

a výsledky prehľadne zhrnieme do ďalšej tabuľky. 
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8. Stanovenie kritickej micelárnej koncentrácie 
 

Úloha: 
Stanovte kritickú micelárnu koncentráciu dodecylsíranu sodného (laurylsíranu sodného) alebo 
Septonexu vo vode vodivostnou metódou. 

 

Princíp: 
Osobitnú, koloidne disperznú sústavu tvoria niektoré organické látky s nízkou 

molekulovou hmotnosťou. Pri veľkých zriedeniach poskytujú vo vhodne vybranom („dobrom“) 
rozpúšťadle pravé roztoky. Od určitej koncentrácie však môžeme sledovať proces, v priebehu 
ktorého sa ich molekuly spájajú, asociujú za tvorby častíc koloidných rozmerov. Tieto 
polymolekulové útvary sa nazývajú micely. Sústava nadobúda vysokú viskozitu a  chová sa ako 
viacfázová koloidná sústava. Takúto sústavu voláme asociatívny alebo micelárny koloid.    

Schopnosť organickej látky vytvárať micely je podmienená zvláštnou štruktúrou 
molekuly. Molekula má mať tzv. difilný charakter, t.j. musí sa skladať z lyofilnej (má tendenciu 
rozpúšťať sa v danom prostredí) a  lyofóbnej (v tom istom prostredí je nerozpustná a neochota 
interakcie s molekulami rozpúšťadla je príčinou asociácie) časti. 

Micelárne koloidné roztoky vznikajú podobne ako pravé roztoky samovoľným 
rozpúšťaním, ich vylučovanie z roztoku sa riadi termodynamickými zákonmi fázových 
rovnováh. Vlastnosti týchto roztokov, podobne ako aj ich koexistencia s inými fázami, závisia 
od  okamžitých fyzikálnych podmienok, teda od teploty, tlaku, koncentrácie, pH prostredia a aj 
od koncentrácie pridaných látok. 

Typickým predstaviteľom asociatívnych (micelárnych) koloidov sú micelárne disperzie 
syntetických zmáčadiel (v literatúre sú často označované ako detergenty) alebo surfaktantov 
(tenzidov). Sú to účinné povrchovo aktívne látky. Ďalej sem radíme mydlá, triesloviny, farbivá 
a ďalšie prírodné látky. Väčšina z nich je rozpustná vo vode.    

V posledne menovanom prípade musí molekula obsahovať hydrofóbnu, nepolárnu časť, 
čiže jeden alebo viac uhľovodíkových reťazcov a hydrofilnú polárnu skupinu, ktorá je schopná 
zaistiť rozpustnosť vo vode. Podľa elektrochemickej aktivity polárnej skupiny rozlišujeme 
iónogénne (katiónaktívne, aniónaktívne a amfotérne) a neiónogénne alebo neutrálne  micelárne 
koloidy. 

Agregácia, ktorá vedie k tvorbe miciel, prebieha v pomerne úzkom rozmedzí koncentrácie 
pri tzv. kritickej micelárnej koncentrácii (CMC podľa critical micelle concentration).  

Tu treba poznamenať, že priebeh závislostí rôznych fyzikálnych vlastností zriedených 
roztokov micelárnych koloidov od koncentrácie je veľmi zaujímavý. Tie vykazujú zlom, ktorý 
pri pravých roztokoch nepozorujeme. Pri CMC sa v dôsledku vzniku miciel menia  fyzikálne 
vlastnosti, napr. hustota, osmotický tlak, viskozita, povrchové napätie, mólová vodivosť, 
turbidita a pod. Túto skutočnosť môžeme využiť na  stanovenie nielen CMC, ale aj hmotnosti 
miciel, ich asociačného čísla a náboja, prípadne môžeme získať informácie o ich tvare a stupni 
solvatácie (hydratácie).   

V prípade roztokov iónogénneho micelárneho koloidu sa dá kritická koncentrácia 
experimentálne stanoviť meraním elektrickej vodivosti.  
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Prakticky sa meria merná vodivosť roztoku, čiže konduktivita κ. Pre porovnanie 
schopnosti rôznych elektrolytov viesť v roztoku elektrický prúd je vhodnejšia mólová vodivosť 
Λ, ktorá je definovaná vzťahom 

c

κ
Λ =  (1)   

Ak znázorníme graficky závislosť mólovej vodivosti roztoku micelárneho koloidu od 
druhej odmocniny koncentrácie, pri malých koncentráciách pozorujeme mierny lineárny pokles, 
ktorý je v zhode s Kohlrauschovým empirickým vzťahom: 

caΛΛ −= 0  (2) 

kde  Λ0 je mólová vodivosť pri nekonečnom zriedení a a je empirická konštanta.  

Po prekročení kritickej micelárnej koncentrácie však mólová vodivosť s rastúcou 
koncentráciou strmo klesá; pri ešte väčších koncentráciách sa mení iba nepatrne.  

  

Potreby:     
Konduktometer s vodivostnou elektródou, termostat, termostatovaná vodivostná nádobka, 
teplomer, kadičky, pipety 10, 25 a 50 ml, odmerné banky 50 a 100 ml, 0,01 mol dm-3 KCl, 
0,012 mol dm-3 dodecylsíran sodný  alebo 0,0012 mol dm-3 Septonex, destilovaná voda, 
filtračný papier.  
(dodecylsíran sodný: CH3(CH2)11 OSO3Na;  Mr   =  288,88) 

 

Postup práce: 
Experimentálne stanovenie CMC uskutočníme nasledovne: Stanovíme odporovú kapacitu 

nádobky CΩ zmeraním elektrického odporu (vodivosti)  roztoku 0,01 mol dm-3 KCl na základe 
jeho tabelovanej mernej vodivosti pri danej teplote. Postupujeme analogicky ako pri  úlohách 
„Stanovenie vodivosti a disociačných konštánt slabých elektrolytov“ v literatúre 5 alebo 
„Elektrická vodivosť koloidne disperzných sústav“ v týchto skriptách (str. 20). Obsluha 
termostatu, konduktometra a potrebné tabelované údaje sú uvedené v Dodatkoch v literatúre 6.  

Pri meraní vodivosti rôzne koncentrovaných roztokov micelárneho koloidu vo vode 
postupujeme podobne. Termostat nastavíme na teplotu určenú učiteľom a pripravenú micelárnu 
disperziu  vlejeme do čistej a suchej vodivostnej nádobky. Do skúmanej sústavy vložíme 
vodivostnú elektródu a pohybom elektródy premiešame. Po vytemperovaní systému (jeho 
teplotu kontrolujeme osobitným teplomerom)  zmeriame buď elektrickú vodivosť G, alebo 
priamo konduktivitu κ sústavy.        

Sústavy s nižšou koncentráciou pripravíme postupným riedením priamo vo vodivostnej 
nádobke tak, aby sa koncentrácia v prípade dodecylsíranu sodného menila o 0,001 mol dm-3 
a pre Septonex o 0,0001 mol dm-3. Prípravu uskutočňujeme veľmi starostlivo odpipetovaním 
vypočítaného objemu z vodivostnej nádobky a pridaním rovnakého objemu destilovanej alebo 
redestilovanej vody. Elektródu z nádobky nevyberáme. Pred každým meraním pripravenú 
disperziu dokonale premiešame a necháme vytemperovať. Každé meranie opakujeme 3-krát. 

                                                 
5 K. Markušová, D. Kladeková, J. Novák, F. Kaľavský, Návody pre praktické cvičenia z fyzikálnej chémie, učebný 
text PF UPJŠ, Košice 2002, str. 36 
6 ibid., str. 88     
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Mimoriadnu pozornosť venujeme príprave sústav s najnižšou koncentráciou, pretože 
hodnoty  ich vodivostí sú pre výsledok práce rozhodujúce. Keďže vodivosť je aditívna veličina, 
je potrebné v tomto prípade zobrať do úvahy aj vodivosť rozpúšťadla (čiže tej destilovanej 
alebo redestilovanej vody, ktorú používame pri riedení).  Správnu hodnotu napr. mernej 
vodivosti jednotlivých sústav dostaneme po korekcii 

aqkor κκκ −=  (3) 

kde κaq je merná vodivosť rozpúšťadla. 

Po skončení merania vodivostnú nádobku aj elektródu dôkladne opláchneme destilovanou 
vodou a necháme uschnúť, prípadne osušíme filtračným papierom. 

 

Vyhodnotenie výsledkov: 
Výsledky zhrnieme do tabuľky, kde uvedieme pre teplotu t a pre danú koncentráciu c buď 

namerané hodnoty vodivosti G, alebo konduktivity κ, ich korigované hodnoty, vypočítané 
hodnoty mólovej vodivosti Λ podľa rovnice (1). Do tabuľky je tiež vhodné zakomponovať 

hodnoty c . Rovnako uvedieme aj zistenú hodnotu CΩ.    

Zostrojíme závislosti  κ  =   f(c)  a  )f( cΛ = . Podklad pre stanovenie hodnoty kritickej 
micelárnej koncentrácie  pre použitý micelárny koloid  poskytne výrazný zlom ich priebehu 
alebo výrazná  zmena smernice príslušnej závislosti. 
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9. Koloidné roztoky makromolekulových látok 
 

Úlohy: 
1. Pripravte koloidné roztoky makromolekulových látok. 
2. Overte niektoré vlastnosti koloidných roztokov makromolekulových látok. 

 

Princíp:  

Ak sa vlastnosti medzi dispergovanou časticou, tvorenou makromolekulou 
a dispergujúcim prostredím menia plynule, sústava má ako celok  jednofázový charakter. 
Častice, podobne ako v analyticky disperzných sústavách, sú obalené solvatačnými 
(hydratačnými) vrstvami, ktoré zastierajú odlišný fyzikálno-chemický charakter povrchu, 
a práve preto tieto sústavy oproti lyofóbnym koloidom sú v termodynamickej rovnováhe 
a nevyžadujú si dodatočnú stabilizáciu. Ich povrchová energia sa prakticky rovná nule, pokiaľ 
sa solvatačné vrstvy neodstránia. Patria sem roztoky napr. bielkovín, polysacharidov, kaučuku, 
želatíny, polymerizačných produktov (napr. polyetylén), organických farbív a ďalších 
makromolekulových látok.   

Rozpustnosť organických makromolekulových látok, biopolymérov a syntetických 
polymérov v zásade závisí od vlastností vznikajúcej sústavy, predovšetkým  z hľadiska 
vzájomnej interakcie medzi dispergovanou fázou a dispergujúcim prostredím. Ich 
termodynamicky stabilné sústavy vznikajú pomerne ľahko, podobne ako pravé roztoky, 
priamym rozpúšťaním tuhej alebo kvapalnej látky vo vhodne vybranom rozpúšťadle. Tu treba 
poznamenať, že interakcia  takého „dobrého“ rozpúšťadla s časticami dispergovanej fázy je 
spojená s uvoľňovaním tepla pri všetkých teplotách.    

Charakteristickou vlastnosťou koloidných roztokov makromolekulových látok je ich 
vysoká viskozita aj pri veľmi malých koncentráciách. Rozptyľujú svetlo, aj keď menej oproti 
nevratným koloidným sústavám, čo sa využíva pri stanovení molekulovej hmotnosti aj tvaru 
častíc. Vykazujú len nepatrné efekty týkajúce sa koligatívnych vlastností.  

Sú vratné (reverzibilné), po odstránení rozpúšťadla a vysušení sa môžu opäť samovoľne 
previesť na jednofázový homogénny roztok. Označujú sa aj ako lyofilné koloidy, pretože majú 
značnú afinitu k rozpúšťadlu. Sú oveľa menej citlivejšie na prídavok elektrolytov a zrazeniny, 
ktoré sa predsa môžu vylúčiť prídavkom veľkého množstva koagulátora, sú objemné a obsahujú 
veľký podiel rozpúšťadla.  

Porušením solvatačných obalov desolvatačnými činidlami, napr. alkoholom alebo 
nadbytkom elektrolytov, sa odstráni lyosféra, ktorá kládla odpor proti zhlukovaniu sa  častíc do 
väčších agregátov. Ak sú makromolekuly zbavené lyosféry, možno pozorovať vypadávanie 
vločiek, tzv. flokuláciu. Ak sa dispergované častice vyzrážajú prídavkom elektrolytu, ide 
o vysoľovanie.  

Stálosť koloidne disperzných sústav závisí aj od teploty, pretože termálnym pohybom sa 
častice dispergovanej fázy rovnomerne rozptyľujú v celom objeme sústavy. Zmeny teploty 
zapríčiňujú tzv. tepelnú koaguláciu. V roztokoch molekulových koloidov (najmä bielkovín) pri 
zvýšenej teplote často prebieha nevratná koagulácia. Teplota, pri ktorej sa vyzrážajú 
(flokulujú), má pre každú bielkovinu charakteristickú hodnotu (koagulačná teplota). 

Pokiaľ si dispergované častice zachovajú aj po koagulácii koloidne disperzný charakter, 
vytvorí sa prechodná sústava – gél. Ak častice splynú a oddelia sa od sústavy ako samostatná 
fáza, koloidná disperzia sa rozpadne, prípadne sa zmení  na hrubú disperziu.  
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Potreby: 
Kadičky, sada skúmaviek, stojan na skúmavky, sklená tyčinka, odmerný valec 50 ml, pipety 2 
a 5 ml, elektrický varič, lievik, teplomer, želatína, škrob, destilovaná voda, nasýtené roztoky 
NaCl a (NH4)2SO4, 0,1 mol dm-3 HCl, 1 %-ný roztok CuSO4, etanol, roztok vaječného bielka vo 
vode (zriedený v pomere 1:10 a prefiltrovaný cez sklenú vatu alebo filtračný papier). 

 

Postup práce: 
1. Príprava koloidných roztokov  organických makromolekulových látok  

a) Pripravíme  roztok želatíny vo vode tak, že 1 g želatíny pridáme postupne po malých 
množstvách do 20 ml destilovanej vody v kadičke. Obsah za stáleho miešania sklenou tyčinkou 
zohrievame  asi  do  40 °C. Najprv pozorujeme napučiavanie želatíny. Počas tohto kroku  
prípravy koloidného roztoku dopĺňame odparenú vodu. Úplné rozpustenie nastane až po dlhšom 
zohrievaní. Roztok želatíny pri ochladení na laboratórnu teplotu prechádza na polotuhý gél. 
Dostatočným zriedením vodou vznikne opäť roztok želatíny. 

b) Do skúmavky s 5 ml destilovanej vody vsypeme odvážené množstvo 1 g škrobu. Obsah 
skúmavky dobre premiešame  a zmes povaríme. Vznikne koloidný roztok, ktorý sa po 
ochladení zmení na gél. 

2. Pozorovanie niektorých vlastností molekulových koloidov 

a) Pre sledovanie vlastností koloidných roztokov vykonáme nasledujúcu sériu meraní. Do 
označených piatich skúmaviek napipetujeme 3 ml  roztoku vaječného bielka vo vode a potom 
pridáme do každej skúmavky iné činidlo, a to: 

� niekoľko kvapiek roztoku NaCl,  

� niekoľko kvapiek roztoku (NH4)2SO4,  

� niekoľko kvapiek C2H5OH,  

� niekoľko kvapiek roztoku HCl,  

� niekoľko kvapiek roztoku CuSO4. 

Obsah skúmaviek starostlivo premiešame  a  pozorujeme podstatné zmeny po pridaní 
jednotlivých činidiel. Obsah skúmaviek zriedime rovnakým množstvom vody a teraz môžeme 
sledovať rozpúšťanie zrazenín. 

b) Do  skúmavky s vodným roztokom vaječného bielka vložíme teplomer. Obsah skúmavky 
mierne zohrejeme a sledujeme teplotu, pri ktorej dochádza k výraznej zmene. Pozorujeme vznik 
bielej zrazeniny, ktorá sa ani ochladením ani riedením vodou nerozpustí, lebo nastala 
denaturácia bielkoviny teplom. Stanovíme teplotu denaturácie bielkoviny. 

 

Vyhodnotenie výsledkov: 
V 2. úlohe  pre každú sústavu v tabuľke prehľadne uvedieme  nasledovné: pridaná látka, 

zrazenina, správanie sa zrazeniny po zriedení. Popíšeme pozorované zmeny koloidného roztoku 
vaječného bielka po pridaní  jednotlivých roztokov. 
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10. Stanovenie stupňa napučiavania 
 

Úloha: 
Určte hodnotu rovnovážneho stupňa napučiavania polyméru v dvoch rôznych kvapalinách. 

 

Princíp:  

Rozpúšťanie makromolekulových látok s lineárnymi ohybnými molekulami v porovnaní 
s nízkomolekulovými zlúčeninami má svoje osobitosti, ktoré vyplývajú z toho, že jedna zo 
zložiek sústavy je vytvorená z veľkých molekúl. Rozpúšťanie takéhoto polyméru sa často spája 
s jeho napučiavaním, t.j. prijímaním kvapaliny za súčasného zväčšovania sa jeho objemu; 
polymér sa stáva mäkším, vzniká lyogél (silne solvatovaný gél). Napučiavanie je samovoľný 
proces, pri ktorom difúziu molekúl rozpúšťadla umožňuje pohyblivosť segmentov 
makromolekulového  reťazca. Napučiavanie môže byť obmedzené aj neobmedzené. 

O tom, či bude napučiavanie  obmedzené alebo neobmedzené, rozhoduje afinita 
makromolekuly k rozpúšťadlu, stupeň zosietenia polyméru, t.j. pospájanie lineárnych 
makromolekúl priečnymi chemickými väzbami. Rozvetvená štruktúra makromolekuly 
zabraňuje uvoľneniu polymérnych reťazcov a ich prechodu do roztoku. Napučiavanie môžeme 
ovplyvniť aj fyzikálnymi podmienkami, napr. teplotou, tlakom alebo prítomnosťou iných 
rozpustených látok. Pri zmene fyzikálnych podmienok môžu tie isté makromolekulové látky 
prechádzať z kategórie obmedzeného napučiavania do kategórie neobmedzeného napučiavania 
a naopak. 

Obmedzené napučiavanie je charakterizované tým, že proces rozpúšťania v nadbytku 
kvapaliny skončí, keď sa dosiahne určitý stupeň napučiavania.  

Pri neobmedzenom napučiavaní sa sledovaný proces nezastaví v štádiu lyogélu, ale 
v prítomnosti dostatočného množstva kvapaliny prechádza napučiavanie na rozpúšťanie. 
V tomto prípade sa rozpúšťanie spája s napučiavaním. Inými slovami: napučiavanie je prvým 
krokom rozpúšťania. 

(Poznámka: Makromolekulové látky so sférickými molekulami pri rozpúšťaní 
nenapučiavajú alebo napučiavajú len veľmi slabo. Ako príklad slúži glykogén tvorený 
globulárnymi molekulami.) 

Pri kvantitatívnom porovnaní napučiavania jednotlivých polymérov používame stupeň 
napučiavania, objemový koeficient, prípadne tlak napučiavania. Tieto charakteristiky sú 
jednoznačné len v prípade obmedzeného napučiavania. Pri napučiavaní neobmedzenom by boli 
tieto hodnoty skreslené súčasným rozpúšťaním gélu. 

V priebehu merania sledujeme buď hmotnostné, alebo objemové zmeny za daných 
podmienok, čiže hodnotu napr. stupňa napučiavania  Q môžeme stanoviť buď ako prírastok 
hmotnosti vážením, alebo meraním objemu pohltenej kvapaliny ∆V (ρ je hustota kvapaliny).  

Stupeň napučiavania Q môžeme potom definovať ako hmotnosť kvapaliny, ktorá je 
pohltená jednotkou suchého polyméru 

00

0 ∆

m

Vρ

m

mm
Q t =−=  (1) 

kde mt je hmotnosť vzniknutého gélu v čase t od počiatku napučiavania, m0 počiatočná 
hmotnosť polyméru. Stupeň napučiavania je funkciou času.  
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Poznámka: Meraním objemu možno sledovať kinetiku napučiavania – pozri úlohu 
„Stanovenie rýchlosti napučiavania“ v literatúre 7. 

 

Potreby:  
Sklené misky s viečkom, kadičky, navažovačky, analytické váhy, pinzeta, dvojica polymér – 
rozpúšťadlo (napr. polyvinylchlorid – acetón, polyvinylchlorid – destilovaná voda, polystyrén –  
cyklohexán, polystyrén – acetón, polychloroprén – benzén atď.), stopky, teplomer, filtračný 
papier.    

 

Postup práce: 
Na analytických váhach odvážime vzorku skúmaného polyméru určeného učiteľom  

a poznamenáme si presnú hodnotu navážky. Pri meraní sa  často používajú vzorky vo forme 
platničiek.     

Odváženú vzorku polyméru primeranej veľkosti umiestnime do plochej sklenej misky 
s viečkom (Petriho misky s viečkom) tak, aby bola ponorená 1 cm pod hladinou príslušného 
rozpúšťadla a zakryjeme. 

V definovaných časových intervaloch 2, 5, 10, 20, 30 min atď. od ponorenia vzorky je 
vhodné vykonať meranie. Po uvedenom časovom intervale vyberieme vzorku, opláchneme 
zvyšok skúmanej kvapaliny. Vzorku opatrne osušíme filtračným papierom a zvážime 
v navažovačke s viečkom. Tento postup opakujeme, kým sa nedosiahne rovnovážny stav medzi 
rozpúšťadlom a vzniknutým gélom. Podobne postupujeme aj pri druhom vybranom 
rozpúšťadle. 

 

Vyhodnotenie výsledkov: 
V protokole uvedieme teplotu skúmanej disperzie počas meraní, ďalej m0 počiatočnú 

hmotnosť polyméru, čas t aj hmotnosť mt získanú meraním. Na základe nameraných hodnôt 
vypočítame stupeň napučiavania Q polyméru v dvoch rôznych kvapalinách podľa rovnice (1). 
Porovnáme vypočítané hodnoty Q pri tej istej teplote a zdôvodnime príčiny rozdielu ich hodnôt. 

                                                 
7 K. Markušová, D. Kladeková, J. Novák, F. Kaľavský, Návody pre praktické cvičenia z fyzikálnej chémie, učebný 
text PF UPJŠ, Košice 2002, str. 61  
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11. Stanovenie izoelektrického bodu kazeínu 
 

Úlohy:  
1. Na základe merania absorbancie zostrojte závislosť A  =  f(pH) danej disperznej sústavy. 
2. Stanovte hodnotu izoelektrického bodu kazeínu v octanovom tlmivom roztoku. 

 

Princíp:  

Bielkoviny, nukleové kyseliny a niektoré ďalšie makromolekulové zlúčeniny buď 
prírodné, alebo syntetické majú vo svojej molekule iónogénne (ionizovateľné) skupiny, ktoré sú 
schopné v polárnych rozpúšťadlách elektrolytickej disociácie. Dispergované častice, v tomto 
prípade makromolekuly, získavajú týmto spôsobom elektrický náboj.  Takéto 
makromolekulové elektrolyty, označené ako polyelektrolyty, vytvárajú koloidné roztoky 
s mnohými špecifickými vlastnosťami. V závislosti od povahy ich  iónogénnych skupín 
rozlišujeme:   

� polyelektrolyty, ktorých makromolekula obsahuje iba kyslé skupiny, napr. 
−− COO alebo −− 3OSO , 

� polyelektrolyty, ktorých makromolekula obsahuje len zásadité skupiny, napr. +− 3NH   

(sú málo početné), 

� polyamfolyty, t.j. polyelektrolyty, ktorých makromolekula má zmiešaný katiónový 
aj aniónový charakter (obsahuje súčasne kyslé aj zásadité skupiny ). 

Amfotérne proteíny sú veľmi významné biologické polyelektrolyty.  Štruktúra ich 
molekuly je veľmi zložitá, lebo sú kopolymérmi α-aminokyselín (asi dvadsať), ktoré sa 
odlišujú substituentom R na α-uhlíku. Bielkoviny, podobne ako aminokyseliny, z ktorých sa 
skladajú, obsahujú jednak kyslé, jednak zásadité skupiny; z kyslých skupín je najvýznamnejšia 
karboxylová skupina, zo zásaditých aminoskupina. 

V prípade jednoduchého polypeptidu molekulu bielkoviny môžeme schematicky 
znázorniť takto: 

                                           NH2 – CHR – COOH  

Treba však pripomenúť, že kyslé aj zásadité skupiny sú nielen koncovými skupinami, ale 
sa môžu vyskytovať  aj po celej dĺžke hlavného reťazca ako bočné funkčné skupiny. 
Elektrolyticky disociujú ako slabé elektrolyty. 

Z uvedeného je zrejmé, že v silne alkalickom prostredí, pri vysokom pH, molekula 
bielkoviny  vystupuje ako kyselina. Disociujú len karboxylové skupiny, slabo zásadité 
aminoskupiny nedisociujú a makromolekula je záporne nabitá. V takomto prípade sú v sústave 

prítomné polyanióny typu −−− COOCHRNH2 . Naopak, pri nízkom pH je disociácia kyslých 
skupín potlačená a prejavujú sa iba účinky zásaditých skupín. Molekula bielkoviny je potom 

kladne nabitá; dispergovaná častica sa stáva polykatiónom typu COOHCHRNH3 −−+ . 

Medzi extrémnymi hodnotami pH však existuje také pH, obvykle charakteristické pre 
danú látku, pri ktorom je celkový náboj makromolekuly nulový, lebo je rovnaký celkový počet 
kladných a celkový počet záporných nábojov. V takom prípade vzniká polyamfión typu 
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                                              −+ −− COOCHRNH3  

Hodnotu pH, pri ktorej je polyamfolyt v rovnakej miere elektrolyticky disociovaný 
nazývame izoelektrický bod a označujeme symbolom pI. Pre väčšinu známych proteínov, ako 
aj pre aminokyseliny jeho hodnota patrí do intervalu  pH 4 – 6.  

Makromolekula v rozpúšťadle má obvykle tvar náhodného (tzv. štatistického) klbka. Ak 
polyión, ktorý vznikol elektrolytickou disociáciou, obsahuje skupiny rovnakého charakteru 
s rovnakým elektrickým nábojom, jednotlivé segmenty hlavného reťazca sa budú coulombicky 
odpudzovať. Následkom toho makromolekulové klbko expanduje do takmer natiahnutého 
tvaru. Takáto situácia nastáva v silne kyslom a zásaditom prostredí. Súčasne polyión prijíma 
molekuly rozpúšťadla za vzniku solvatačného (hydratačného) obalu.  

Makromolekulu bielkoviny pri pH  =  pI treba považovať ako celok za elektroneutrálnu, 
nie je nabitá. Uplatňujú sa síce príťažlivé elektrostatické sily, ale celý polyamfión má náboje 
vnútorne kompenzované. Vďaka interakciám medzi nabitými skupinami vo vnútri reťazca, ako 
aj medzi reťazcami sa pôvodne napriamený reťazec zbalí do tvaru náhodného klbka, do ktorého 
nemôžu preniknúť molekuly rozpúšťadla.  

V tomto stave sú makromolekuly z veľkej časti zbavené solvatačného (hydratačného) 
obalu, a tak majú možnosť zhlukovať sa do väčších celkov, čiže koagulovať. Inými slovami: 
polarita bielkoviny je najnižšia a následkom toho je aj rozpustnosť minimálna a rastie do 
maxima na obidve strany od izoelektrického bodu. 

 

Potreby:  
Spektrofotometer, kazeín, 1 mol dm-3 CH3COOH, 1 mol dm-3 CH3COONa, destilovaná voda, 
odmerné banky, pipety, sada skúmaviek, stojan na skúmavky, kadičky, sklená tyčinka, 
Büchnerov lievik, lyžička, lodička, elektrický varič, sieťka, teplomer do 100 °C, termostat, 
filtračný papier.  

 

Postup práce: 
Postupným riedením zásobného roztoku 1 mol dm-3 CH3COOH si v odmerných bankách 

pripravíme roztoky s koncentráciou 0,1 a  0,01 mol dm-3.   

Navážime 0,2 g kazeínu a rozpúšťame ho za starostlivého miešania v 5 ml 1 mol dm-3 

CH3COONa v kadičke, ktorú buď termostatujeme, alebo zahrievame na vodnom kúpeli pri 
teplote 40 – 50 °C. 

Po ochladení na laboratórnu teplotu pridáme trocha destilovanej vody a zahrievanie 
opakujeme. Vzniká slabo opaleskujúci  roztok, ktorý prelejeme do suchej 50-ml odmernej 
banky a doplníme destilovanou vodou po značku. 

Do 9-ich skúmaviek, ktoré očíslujeme, pripravíme roztoky kyseliny octovej pre  príslušné 
pH, ako je uvedené v tabuľke 1. Potom do skúmaviek odpipetujeme po 1 ml roztoku kazeínu. 
Zmes dôkladne premiešame a snažíme sa v rovnakom časovom intervale od okamihu zmiešania 
roztokov (4 – 5 minút) vykonať meranie absorbancie jednotlivých vzoriek, pokiaľ ešte nedošlo 
k skutočnému vyzrážaniu častíc kazeínu.  
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Pri meraní absorbancie postupujeme podobne ako v úlohe „Štúdium  absorpčných  
spektier“ v literatúre 8 alebo „Adsorpcia farbív na aktívnom uhlí“ v týchto skriptách (str. 8). 
Návod na obsluhu spektrofotometra je priložený pri úlohe.  

Mernú kyvetu  spektrofotometra naplníme vzorkou a v rozsahu vlnových dĺžok    
λ  =  533 – 574 nm zmeriame a zapíšeme absorbancie A jednotlivých vzoriek. Pritom 
predpokladáme, že absorbancia je priamo úmerná množstvu dispergovaných častíc, ktoré ešte 
neskoagulovali. V porovnávacej kyvete bude stále destilovaná voda a teplota roztokov by sa 
mala udržiavať konštantná (25 °C).    

 

Vyhodnotenie výsledkov:  
Výsledky merania absorbancie zapisujeme do tabuľky 1. Závislosť A od pH vynesieme do 

grafu a určíme hodnotu izoelektrického bodu kazeínu v octanovom tlmivom roztoku. Výsledok 
porovnáme s tabuľkovou hodnotou pI. 

Tabuľka 1   

pH 0,01 mol dm-3 
CH3COOH [ml] 

0,1 mol dm-3 
CH3COOH [ml] 

1 mol dm-3 
CH3COOH [ml] 

H2O 
[ml] 

A 

5,61  1,25    6,75  

5,29 2,5   5,5  

4,97 5,0   3,0  

4,60  1,0  7,0  

4,38   2,0  6,0  

4,02  4,0  4,0  

3,81  8,0    

3,53   1,6 6,4  

3,20   3,2 4,8  

 

                                                 
8 K. Markušová, D. Kladeková, J. Novák, F. Kaľavský, Návody pre praktické cvičenia z fyzikálnej chémie, učebný 
text PF UPJŠ, Košice 2002, str. 84 
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12. Viskozitné merania koloidných roztokov želatíny 
 

Úlohy: 
1. Experimentálne zistite závislosť viskozity  roztoku želatíny od koncentrácie. 
2. Stanovte teplotnú viskozitnú krivku. 
3. Experimentálne zistite závislosť viskozity  roztoku želatíny od prídavku elektrolytov. 

 

Princíp:  

Viskozita je veľmi dôležitá fyzikálna vlastnosť tekutín, ktorá sa prejavuje pri ich toku, 
keď pri vzájomnom posúvaní nastáva trenie priľahlých, navzájom rovnobežných vrstiev 
tekutiny.  

Na obr. 1 je znázornený tok tekutiny, pokým je vystavená účinku vonkajšej sily. Pri 
malých rýchlostiach sa prúdenie uskutočňuje ako deformácia šmykom. Za takýchto podmienok 
si tekutinu môžeme modelovo rozdeliť na vrstvy rovnobežné so smerom toku, z ktorých  každá 
sa pohybuje inou rýchlosťou u. Počas toku medzi jednotlivými vrstvami, posúvajúcimi sa 
navzájom rôznymi rýchlosťami v jednom smere, sa prejavuje odpor prostredia, tzv. vnútorné 
trenie. Kvapaliny kladú pri tečení väčší odpor ako plyny.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1  Schematický diagram toku medzi dvoma paralelnými rovinami tekutiny (symboly sú vysvetlené v texte) 

 

Pri prúdení sa rýchlejšia vrstva snaží zrýchľovať pohyb pomalšej vrstvy a naopak. 
Príčinou tohto javu je nielen vnútorná príťažlivosť medzi molekulami prúdiacej tekutiny, ale aj 
tepelný pohyb, prostredníctvom ktorého molekuly z jednej vrstvy prenášajú hybnosť do 
susednej vrstvy.  

Myslený experiment tak ukazuje, že medzi jednotlivými vrstvami tekutiny, pohybujúcimi 
sa rôznou rýchlosťou, vzniká tzv. šmykové napätie (niekedy tiež dotyčnicové alebo 
tangenciálne napätie). Pre toto napätie, označené symbolom τ,  platí 

dy

du
η

A

F
τ ==  (1) 

kde F je dotyčnicová sila, A veľkosť stykovej plochy dvoch posúvajúcich sa vrstiev  
a dydu/ predstavuje gradient (zmenu) rýchlosti v smere osi y. Konštantou úmernosti je η, 
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nazývaná dynamická viskozita (alebo jednoducho len viskozita), ktorá charakterizuje viskozitné 
vlastnosti meranej tekutiny. 

(Poznámka: Sila pôsobiaca zvonku na sústavu a sila vnútorného trenia sú rovnako veľké, 
ale opačného smeru. Na obr. 1 je táto situácia ilustrovaná dvoma opačnými vektormi τ.)   

Ako vyplýva z Newtonovho vzťahu pre viskozitu (1), jednotkou viskozity je kg m-1 s-1 
alebo Pa s. V staršej literatúre sa vyskytuje jednotka poise [P], pričom platí:  1 P  =  10-1 Pa s.  

Prevrátená hodnota dynamickej viskozity 1/η sa nazýva fluidita. V technickej praxi sa 
často používa tzv. kinematická viskozita ν, čo je podiel dynamickej viskozity η  a hustoty ρ 
sústavy  

ρ

η
ν =     (2) 

Jednotkou kinematickej viskozity je m2 s-1.  

Ak je hodnota rýchlosti prúdiacej tekutiny v danom mieste stála (s časom sa nemení), 
takéto prúdenie sa nazýva ustálené prúdenie – laminárne prúdenie.    

Tekutiny, ktoré pri laminárnom toku (nie príliš veľké rýchlosti) sa riadia rovnicou (1), 
označujeme ako newtonovské. 

Príkladom takýchto tekutín sú analyticky disperzné sústavy, predovšetkým všetky plyny, 
väčšina čistých kvapalín a roztokov. V tom prípade je  viskozita η  konštantná, je 
charakteristickou vlastnosťou  konkrétnej tekutiny, je jej materiálovým parametrom. Je však 
závislá od teploty a tlaku. V kvapalinách hodnota viskozity spravidla so stúpajúcou teplotou 
klesá, v plynoch rastie.    

Pre viskozitu koloidných sústav zvyčajne neplatí Newtonov vzťah (1). Pri prúdení sa 
môžu v závislosti od povahy a rozmerov dispergovaných častíc, od ich morfológie  
a koncentrácie prejavovať rôzne tendencie. Odtiaľ vyplýva, že v tomto prípade viskozita η  nie 
je konštantou, ale je funkciou rýchlosti deformácie dydu/ . Sústavy,  ktoré sa nesprávajú  
v súlade s klasickou fyzikou, sú označované ako nenewtonovské sústavy.  

V prípade dostatočne zriedených roztokov makromolekulových látok v „dobrom“ 
rozpúšťadle však môžeme predpokladať, že takéto koloidné roztoky sa chovajú ako 
newtonovské tekutiny.   

Viskozita sa meria viskozimetrami rôznej konštrukcie. Ak sa pri meraní viskozity využíva 
Poiseuilleova rovnica, ide o výtokové viskozimetre, medzi ktoré zaraďujeme Englerov, 
Ostwaldov, Kohlov a Ubbelohdeho viskozimeter. Telieskové viskozimetre, kam radíme napr. 
Höpplerov (Hoepplerov) viskozimeter, využívajú na meranie viskozity kvapaliny Stokesovu 
rovnicu, popisujúcu pohyb guľôčky v skúmanom kvapalnom médiu. Známe sú aj  rotačné 
viskozimetre, kde viskozita sa určuje na základe odporu kvapaliny, ktorý kladie pri otáčavom 
pohybe.   

Na meranie viskozity zriedených koloidných roztokov polymérnych látok sú veľmi 
vhodné výtokové kapilárne viskozimetre. V prípade, že máme k dispozícii porovnávaciu 
kvapalinu (obvykle rozpúšťadlo) známej viskozity η0 a hustoty ρ0, nemusíme zisťovať 
geometrické rozmery viskozimetra, stačí porovnať prietokové časy, za ktoré pretečie rovnaký 
objem V meranej, resp. porovnávacej kvapaliny tou istou  kapilárou. Kvapalná vzorka má voľne 
stekať pôsobením vlastnej tiaže. Z toho pre pomer viskozít koloidného roztoku a čistého 
rozpúšťadla vyplýva, že je úmerný pomeru ich výtokových časov, korigovaných na ich 
rozdielne hustoty ρ,  resp. ρ0   podľa vzťahu 
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000 ρ

ρ

t

t

η

η =  (3)                                                                                                           

Kvôli jednoduchosti budeme v ďalšom uvažovať o zriedenom koloidnom roztoku, 
ktorého hustota je približne rovnaká ako hustota čistého rozpúšťadla, potom musí platiť 

0
0
η

t

t
η =  (4)                                                                        

S princípom stanovenia viskozity pomocou Ubbelohdeho kapilárneho viskozimetra sme 
sa zoznámili už v povinnom predmete Praktikum z fyzikálnej chémie (pracovný postup 
podrobnejšie pozri v úlohe „Viskozimetria“ v literatúre 9). Rovnaký typ viskozimetra požijeme 
v tejto úlohe.  

 

Potreby: 
Ubbelohdeho viskozimeter, termostat, stopky, kadičky, sklená tyčinka, odmerné banky,  pipety, 
elektrický varič, lievik, teplomer, injekčná striekačka (25 ml) alebo balónik, želatína,  
destilovaná voda, 1 mol dm-3 Na2SO4, 1 mol dm-3 K2SO4, 1 mol dm-3 MgS04, 1 mol dm-3  KI, 
1 mol dm-3 KBr, 0,1 mol dm-3 HCl, 0,1 mol dm-3 NaOH, acetón, metanol, chrómsírová zmes.    

 

Postup práce: 
Celý viskozimeter (obr. 2) musí byť dôkladne vyčistený viacnásobným prepláchnutím 

acetónom alebo metanolom, (prípadne aj chrómsírovou zmesou, ak je veľmi znečistený) ďalej 
viacnásobným prepláchnutím destilovanou vodou. 

Kvapalnú vzorku do čistého a suchého viskozimetra umiestnime pomocou pipety alebo 
malej kadičky. Môžeme  použiť aj malý lievik, ktorý  vložíme do širšieho ramena (1) 
viskozimetra. Pri nalievaní viskozimeter nakloníme zo zvislej polohy asi o 30° tak, aby 
kvapalina stekala po stene a aby siahala v zásobnej banke (A) do polovice. Naplnený 
viskozimeter vložíme do termostatu tak, aby bol pri všetkých meraniach vo zvislej polohe a aby 
celý obsah viskozimetra bol temperovaný. Termostat nastavíme s presnosťou na ± 0,1 °C na 
danú teplotu (napr. 25° C). 

Po vytemperovaní na rameno s kapilárou (2) nasadíme gumovú hadičku s balónikom 
alebo injekčnou striekačkou a horné tenké rameno (3) utesníme prstom. Meranú kvapalinu bez 
vzduchových bublín nasajeme cez mernú kapiláru (C) až do polovice banky (B). Potom 
uvoľníme  tenké postranné rameno (3) a následne odstránime hadičku (alebo striekačku). 
Hydrostatickým tlakom kvapalina steká do zásobníka, pričom stopkami registrujeme čas, ktorý 
je potrebný na odtečenie kvapaliny medzi hornou (Z1) a dolnou (Z2) mernou ryskou kapiláry. 
Snažíme sa, aby sme zmerali jej dobu výtoku s presnosťou 0,1 sekundy. Meranie opakujeme 
trikrát a k výpočtu  berieme priemerný čas.   

Ak máme zmeraný čas prietoku danej kvapalnej vzorky, prepláchneme viskozimeter 
malým množstvom nasledujúcej vzorky, ktorú budeme merať a celý experimentálny postup 
zopakujeme. 

                                                 
9 K. Markušová, D. Kladeková, J. Novák, F. Kaľavský, Návody pre praktické cvičenia z fyzikálnej chémie, učebný 
text PF UPJŠ, Košice 2002, str. 79  
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Obr. 2  Ubbelohdeho viskozimeter (bližšie v texte) 

 

Po ukončení merania viskozimeter poriadne vymyjeme najprv horúcou vodou, potom 
viacnásobne prepláchneme malým množstvom destilovanej vody, prípadne rozpúšťadlom, 
ktorý nezanecháva zvyšky po odparení a viskozimeter dáme vysušiť. 

 

1. Vplyv koncentrácie na viskozitu koloidného roztoku želatíny 

Pripravíme 1 %-ný roztok želatíny vo vode tak, že 2 g želatíny necháme najprv napučať 
malým množstvom destilovanej vody v kadičke. Za stáleho miešania sklenou tyčinkou obsah 
zohrievame asi do 40 °C a necháme všetko rozpustiť. Počas tohto kroku  prípravy koloidného 
roztoku dopĺňame odparenú vodu. Nakoniec po ochladení koloidný roztok prenesieme do 
odmernej banky a doplníme destilovanou vodou po značku. Pred každým experimentom 
koloidný roztok želatíny treba dôkladne premiešať. Riedením 1 %-ného roztoku želatíny si 
postupne pripravíme 0,75; 0,5; 0,25 a  0,1 %-né roztoky.        

(Poznámka: Roztok želatíny pri ochladení na laboratórnu teplotu prechádza na polotuhý 
gél, ktorý zahriatím prechádza opäť na roztok  s pôvodnou viskozitou.) 

Viskozimeter naplníme meraným roztokom želatíny, vložíme do  termostatu a necháme 
aspoň 30 minút temperovať pri danej teplote. Po vytemperovaní (teplotu kontrolujeme 
osobitným teplomerom) zmeriame čas prietoku t. Podobne postupujeme aj pri ďalších 
roztokoch želatíny a pri určení prietokového času  čistého rozpúšťadla t0.  

Pri danej teplote opakujeme každé meranie trikrát a do výpočtov berieme priemerné 

hodnoty tt ,0 . 

2. Vplyv teploty na viskozitu koloidného roztoku želatíny 

Pripravíme vyššie popísaným postupom  5 %-ný roztok želatíny vo vode.  

Viskozimeter naplníme koloidným roztokom želatíny, ponoríme do termostatu 
a pripevníme. Termostat nastavíme pre prvé meranie na najnižšiu zvolenú teplotu v rozsahu od 
20 do 40 °C pomocou kontaktného teplomera  a temperujeme asi 30 minút. Pri stanovení 
prietokového času meraného roztoku želatíny a rozpúšťadla postupujeme podobne, ako je 
uvedené vyššie pri stanovení koncentračnej závislosti viskozity. Potom zvýšime teplotu kúpeľa 
asi o 5 °C a po ustálení teploty meriame analogicky ďalej až k hornej hranici daného teplotného 
rozmedzia.  
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3. Vplyv prídavku elektrolytov na viskozitu koloidného roztoku želatíny  

Pre sledovanie vplyvu známych množstiev pridaných elektrolytov na viskozitu 
koloidného roztoku želatíny si pripravíme v kadičkách nasledujúcu sériu sústav. Do každej 
kadičky okrem 20 ml 1 %-ného roztoku želatíny vo vode pridáme nasledovné objemy 
elektrolytov:  

� 20 ml 1 % roztok želatíny vo vode + 20 ml H2O, 

� 20 ml 1 % roztok želatíny vo vode + 20 ml 1 mol dm-3 Na2SO4 alebo K2SO4 alebo 
MgS04,  

� 20 ml 1 % roztok želatíny vo vode + 20 ml 1 mol dm-3  KI alebo KBr, 

� 20 ml 1 % roztok želatíny vo vode + 20 ml 0,005 mol dm-3 HC1, 

� 20 ml 1 % roztok želatíny vo vode + 20 ml 0,1 mol dm-3 HC1, 

� 20 ml 1 % roztok želatíny vo vode + 20 ml 0,01 mol dm-3 NaOH, 

� 20 ml 1 % roztok želatíny vo vode + 20 ml 0,1 mol dm-3 NaOH. 

Sústavy starostlivo premiešame, viskozimeter naplníme meranou sústavou a meriame čas 
prietoku. Postupujeme rovnako ako pri skúmaní závislosti η  =  f(c)  pri zvolenej teplote.  

V priebehu meraní je obvykle potrebné viskozimeter (aj kapiláru s bankami) prepláchnuť 
malým množstvom nasledujúcej vzorky a preplachovací roztok vyliať.  

 

Vyhodnotenie výsledkov: 
V 1. a 2. úlohe výsledky jednotlivých meraní usporiadame jednak do prehľadných 

tabuliek, jednak uvedieme grafy závislostí η  =  f(c) pri konštantnej teplote a log η  =  f(1/T) pre 
konštantnú koncentráciu želatíny.   

V 1. úlohe v  tabuľke uvedieme hodnoty koncentrácie želatíny, časy prietoku rozpúšťadla 

aj jednotlivých roztokov t0, t – jednak jednotlivé hodnoty, ako aj priemernú hodnotu tt ,0  – 

ďalej viskozitu  η   vypočítanú podľa vzťahu (4) pre konštantnú teplotu. 

V 2. úlohe v tabuľke uvedieme hodnoty teploty T, namerané časy prietoku t0, t, tt ,0  

a vypočítanú hodnotu η  pre konštantnú koncentráciu želatíny.   

 V 3. úlohe  popíšeme pozorovaný  vplyv prídavkov jednotlivých elektrolytov na 
viskozitu koloidného roztoku želatíny vo vode. 

Hodnota viskozity vody pri  25 °C  je   113
0 smkg100,891. −−−=η . 
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13. Stanovenie strednej molekulovej hmotnosti vzorky polyméru 
metódou zrieďovacej viskozimetrie 

 

Úloha: 
Na základe zmeny viskozity roztoku polyméru v závislosti od jeho koncentrácie stanovte jeho 
strednú molekulovú hmotnosť. 

  

Princíp: 
Rozmery dispergovaných častíc koloidných a mikroheterogénnych disperzií podstatne 

prevyšujú rozmery molekúl dispergujúceho prostredia. Preto viskozita sústavy s koloidnou 
disperziou  η  je vo všeobecnosti značne väčšia ako viskozita čistého rozpúšťadla 0η . 

Napríklad rozpustená makromolekulová látka zvyšuje viskozitu roztoku. Tento efekt je 
výrazný už aj pri dostatočne zriedených koloidných roztokoch, pretože veľké molekuly 
ovplyvňujú tok kvapaliny v rozsiahlej oblasti, ktorá ich obklopuje; menia dráhu jednotlivých 
molekúl prúdiacej kvapaliny a napomáhajú premiešavaniu jednotlivých vrstiev. V dôsledku 
toho často pozorujeme turbulenciu. Okrem medzimolekulových interakcií treba počítať aj  
s intramolekulovými vzťahmi, existujúcimi v polymérnom systéme najmä v dôsledku dlhých 
reťazcov makromolekúl, ktoré môžu cez svoje funkčné skupiny interagovať aj v rámci jednej 
molekuly. Nemalú úlohu v reologickom (tokovom) správaní sa polyméru majú aj rôzne 
fyzikálne útvary vznikajúce konformačným usporiadaním makromolekuly (náhodné klbko), ale 
aj vznikom fyzikálnych „uzlov“ medzi dvoma alebo viacerými makromolekulami, či už 
lineárnymi alebo rozvetvenými.   

Dispergované častice navyše zmenšujú priestor, ktorý zaberá pri tečení samotná 
kvapalina, a tak zväčšujú priemerný gradient rýchlosti v smere kolmom na smer prúdenia. 
V dôsledku toho je viskozita lyosólu η vždy väčšia ako viskozita čistého rozpúšťadla 0η  a platí 

[ ]( )...10 +′+= cηηη  (1)  

kde c′  je  tzv. hmotnostná koncentrácia vyjadrená v g dm-3. 

Obvykle vystačíme s prvými dvoma členmi viriálneho rozvoja (1), takže túto empirickú 
rovnicu môžeme upraviť do tvaru 

[ ] [ ] cηkη
cη

ηη ′+=
′

− 2

0

0  (2) 

kde podiel 
0

0

η

ηη −
 predstavuje mernú viskozitu (spη ), výraz 

cη

ηη

′
−

0

0  označujeme ako 

viskozitné číslo a k  je druhý viriálny koeficient. 

(Poznámka: spη  je bezrozmerná veličina, ktorá ukazuje zmenu viskozity roztoku 

polyméru oproti viskozite čistého rozpúšťadla.) 

Symbol [ ]η  vyjadruje hodnotu viskozitného čísla extrapolovanú na nekonečné zriedenie. 
Táto hraničná hodnota sa nazýva limitné viskozitné číslo 
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[ ]η
cη

ηη

c
=

′
−

→ 0

0

0
lim  (3)                                                  

Ak je hmotnostná koncentrácia polyméru c′  vyjadrená v g cm-3, limitné viskozitné číslo 
[ ]η  má rozmer cm3 g-1 (v odvodených jednotkách SI sústavy). Hodnota tejto limity závisí od 
objemu, ktorý zaberá molekula rozpustenej látky v roztoku. Pre polyméry je objem molekuly 
úmerný dĺžke reťazca, a tým aj molekulovej hmotnosti.   

Vzťah medzi limitným viskozitným číslom a strednou (priemernou) molekulovou 
hmotnosťou vM  (viskozitný priemer molekulovej hmotnosti) rozpusteného lineárneho 

polyméru vystihuje semiempirická rovnica, ktorú odvodili Houwink, Kuhn a Mark: 

[ ] aa MKMKη vv ==   (4)        

kde K, a sú empirické konštanty, ktoré sú pre väčšinu polymérov tabelované v prístupných 
monografiách. Ich hodnoty závisia od charakteru sústavy polymér – rozpúšťadlo a od teploty.  
Exponent  a zvyčajne nadobúda hodnoty v intervale od 0,5 do 1,0.  

Prehľad hodnôt konštánt K a a pre niektoré polyméry je v tabuľke 1. Pomocou týchto 
konštánt a experimentálne zisteného limitného viskozitného čísla vypočítame zo vzťahu (4) 
priemernú molekulovú hmotnosť polyméru.   

Tabuľka 1  

Hodnoty konštánt  pre viskozimetrické stanovenie strednej molekulovej hmotnosti niektorých 
polymérov podľa rovnice (4)  

polymér rozpúšťadlo t [°C ] K [cm3 g-1] a 

celulóza amoniakálny roztok 
meďnatých iónov 

25 0,0085 0,81 

polyizobutylén cyklohexán 30 0,0260 0,70 

polymetylmetakrylát acetón 20 0,0039 0,73 

polymetylmetakrylát benzén 20 0,0084 0,76 

polymetylmetakrylát chloroform 20 0,0049 0,80 

polyvinylacetát acetón 25 0,0176 0,68 

polystyrén benzén 25 0,0095 0,74 

polystyrén cyklohexán 34 0,0810 0,50 

polystyrén toluén 30 0,0370 0,62 

 

V tabuľke uvedené konštanty boli stanovené experimentálne meraním viskozít frakcií 
polyméru, ktorých relatívnu molekulovú hmotnosť môžeme určiť nezávisle inou metódou, napr. 
metódou rozptylu svetla alebo sedimentáciou.  

Grafickým  zobrazením závislosti log[ ]η  od log M pre rôzne hodnoty M dostaneme 
priamku, pomocou ktorej sa určia hodnoty konštánt K i a. 

Viskozita sa meria viacerými spôsobmi. V kapilárnych viskozimetroch (Ostwald, 
Ubbelohde) sa zaznamenáva čas t prietoku určitého objemu roztoku polyméru kapilárou 
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a porovnáva sa s časom prietoku t0 porovnávacej kvapaliny. V prípade zriedených koloidných 
roztokov je tento postup mimoriadne vhodný na stanovenie [ ]η . Keďže  hustoty koloidného 
roztoku a čistého rozpúšťadla  sa v skutočnosti len zriedkavo významne odlišujú, potom platí  

0

0

0

0

t

tt

η

ηη −=−
 (5)                                                                                                     

kde symboly bez indexu sa vzťahujú k hodnotám nameraným pre koloidný roztok a s indexom 0 
pre čisté rozpúšťadlo.  

Rovnica (5) sa využíva v praxi pre stanovenie mernej viskozity.  

 

Potreby: 
Ubbelohdeho kapilárny viskozimeter, termostat, stopky, kadičky, pipety, odmerné sklo, 
zásobný roztok polyméru (10 g dm-3) podľa zadania učiteľa, rozpúšťadlo, destilovaná voda, 
acetón, gumená hadička s balónikom alebo injekčná striekačka (20 ml), infračervená lampa, 
pyknometer.         

 

Postup práce: 

K získaniu hodnoty [ ]η  máme zmerať viskozitu niekoľkých rôzne koncentrovaných 
roztokov polyméru s hmotnostnou koncentráciou asi do 1 g dm-3 a viskozitu čistého 
rozpúšťadla. Koncentráciu polyméru v zásobnom roztoku stanovíme odparením známeho 
objemu roztoku (5 ml) pod infralampou a vážením; riedením zásobného roztoku polyméru  
o hmotnostnej  koncentrácii 10 g dm-3 si pripravíme postupne koncentrácie: 0,2; 0,1; 0,05  
a 0,025 g/100 ml roztoku. 

 Z nameraných hodnôt vypočítame merné viskozity pre každú hmotnostnú koncentráciu 
koloidného roztoku zvlášť, z ktorých potom vhodnou extrapolačnou metódou určíme limitné 
viskozitné číslo. 

K meraniu použijeme výtokový Ubbelohdeho kapilárny viskozimeter. Postup práce 
s týmto viskozimetrom je detailne popísaný v úlohe „Viskozitné merania koloidných roztokov 
želatíny“ (pozri str. 36).  

Najprv stanovíme čas výtoku t0, ktorý je potrebný k prechodu menisku čistého 
rozpúšťadla medzi oboma ryskami kapiláry viskozimetra. Hydrostatickým tlakom má kvapalina 
stekať do zásobníka. Termostat nastavíme s presnosťou na ± 0,1 °C  na vhodnú konštantnú 
teplotu (napr. 20 °C pre polymetylmetakrylát – acetón). Meranie opakujeme trikrát čo 
najpresnejšie stopkami, za výsledný čas berieme aritmetický priemer nameraných hodnôt. 

Ak máme stanovený čas prietoku ako priemernú hodnotu, prepláchneme viskozimeter 
malým množstvom nasledujúcej kvapalnej vzorky, ktorú budeme merať. Meraný roztok 
polyméru dôkladne premiešame, prenesieme do viskozimetra a po  vytemperovaní na 
požadovanú teplotu začneme merať. Po zmeraní času prietoku t (meranie opakujeme 3x) 
prejdeme k ďalšej koncentrácii polyméru.  

Meriame tak, že si buď dopredu pripravíme vzorky s rôznou koncentráciou polyméru 
v roztoku, alebo začneme merať najkoncentrovanejšiu vzorku, ktorú pre  dosiahnutie najbližšej 
nižšej hodnoty koncentrácie riedime priamo vo viskozimetri vypočítaným objemom 
rozpúšťadla.  
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Nakoniec viskozimeter zvnútra (aj kapiláru s baničkami) starostlivo vypláchneme 
rozpúšťadlom a dáme vysušiť.     

 

Vyhodnotenie výsledkov: 

Zostavíme tabuľku s údajmi: hmotnostná koncentrácia polyméru c′ , časy prietoku 
meranej kvapaliny medzi ryskami v kapiláre  t0, t (pre čisté rozpúšťadlo, resp. pre roztok) –  

jednotlivé hodnoty, ako aj priemernú hodnotu tt ,0  – ďalej mernú viskozitu  
0

0

η

ηη −
  

vypočítanú podľa vzťahu (5) a viskozitné číslo  
cη

ηη

′
−

0

0 . 

Zostrojíme graf závislosti cvs
cη

ηη ′
′

−
.

0

0 . Z  grafu určíme limitné viskozitné číslo [ ]η  

extrapoláciou na nulovú koncentráciu c´ = 0. Pomocou vzťahu (4) vypočítame strednú 
molekulovú hmotnosť polyméru  a porovnáme experimentálnu hodnotu vM  s tabelovanou 

hodnotou. Nakoniec zhodnotíme chyby merania. 
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14. Stanovenie veľkosti  hydratačného obalu želatíny  
 

Úloha: 
Na základe zmeny viskozity roztoku želatíny v závislosti od jej koncentrácie stanovte veľkosť 
jej hydratačného obalu. 

 

Princíp: 
Dispergovaním koloidných častíc v kvapaline sa ovplyvnia jej tokové (reologické) 

vlastnosti. Viskozita η je v  porovnaní s čistou kvapalinou väčšia. Základom pre interpretáciu 
viskozimetrických údajov zriedených koloidných sústav je   jednoduchý Einsteinov vzťah: 

( )ϕηη 5,210 +=  (1)                                                       

kde 0η  je viskozita dispergujúceho prostredia a φ vyjadruje pomer medzi objemom 

dispergovanej fázy dV  a celkovým objemom sústavy ∑V :  

 φ  =  dV / ∑V  (2)       

Einsteinov vzťah v podobe (1), ako sme  ho  uviedli,  zodpovedá   sústave   s   pružnými 
nenabitými dispergovanými časticami v tvare gule, ktoré sú podstatne väčšie  ako  molekuly 
kvapaliny (rozpúšťadla), ale menšie v porovnaní s rozmermi kapiláry, ktorou tečie; prúdenie je 
laminárne. Toto matematické vyjadrenie pre viskozitu ďalej platí pre prípad, ak objem všetkých 
dispergovaných častíc je menší ako objem kvapaliny  a pri pohybe sú častice vzdialené  od seba 
tak, že vzájomne na seba nepôsobia (zriedené disperzie). Z Einsteinovho vzťahu vyplýva aj 
nasledujúci dôležitý záver: Viskozita koloidných sústav  nezávisí od stupňa disperzity.  

Podľa Einsteinovej rovnice  sa dá očakávať, že viskozita lyosólu  bude lineárne stúpať 
s koncentráciou dispergovaných častíc. Zatiaľ čo viskozita lyofóbnych koloidov sa správa 
podľa vzťahu (1), úplne inak sa chovajú lyofilné koloidy, ktorých viskozita rastie 
exponenciálne s koncentráciou. Takáto závislosť viskozity od koncentrácie sa dá 
vysvetliť solvatáciou (prípadne hydratáciou) makromolekúl, ktoré v roztoku majú tvar 
nepravidelných štatistických (náhodných) klbiek. Tie po prijatí dispergujúceho prostredia 
(rozpúšťadla) uzatvárajú v sebe jeho značné objemy. Okrem toho, s rastom koncentrácie 
dispergovanej fázy narastá  aj  vplyv  príťažlivých síl medzi koloidnými časticami. Sústava 
prechádza do gélovitého stavu, v ktorom sú klbká ako celok už nepohyblivé, nemôžu meniť 
svoje miesto, ale časti makromolekulového reťazca sa môžu ešte pohybovať v uzavretom 
rozpúšťadle. Takéto obmedzenie pohyblivosti vedie k tomu, že viskozita sústavy je oveľa 
väčšia v porovnaní  s hodnotou vypočítanou podľa vzťahu (1). V ďalšom treba pripomenúť, že 
makromolekuly sa ľahko deformujú, a preto pre viskozitu takýchto sústav lepšie vyhovuje 
rovnica, ktorú odvodil Hatschek:                                                                                                                              

13

3

0
−

=
a

aηη  (3) 

 

odkiaľ  
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3

0









−
=

ηη
η

a  (4) 

kde a  je podiel celkového objemu sústavy a efektívneho objemu dispergovanej fázy. Pod  
efektívnym objemom dispergovanej fázy rozumieme objem dispergovaných častíc spolu so 
solvatačným (hydratačným) obalom. Ak hodnotu a poznáme, môžeme stanoviť objem 
dispergovanej fázy.  

Za predpokladu, že vyjadríme koncentráciu lyofilného koloidu hmotnostnou 
koncentráciou c′ , t.j. v  g/100 3cm roztoku, dostaneme 

dV
a

100=  (5) 

kde dV  je efektívny objem dispergovanej fázy. 

Ak počet 3cm  (ml)  rozpúšťadla  pripadajúci na  1 g   koloidne rozptýlenej látky udáva 
vzťah 

c
A

′
= 100

 (6) 

potom pomer  
a

A
 vyjadruje počet g rozpúšťadla pripadajúci na 1 g rozptýlenej látky, teda mieru 

solvatácie α  dispergovaných častíc, a tým aj hrúbku solvatačného obalu   

c

V

a

A d
′

==α  (7) 

Z rovníc (1) a  (2) vyplýva, že objem dispergovaných častíc bude daný vzťahom   

                                          
5,2

1
0

∑








−=

V
Vd η

η
 (8) 

a ak poznáme hmotnostnú koncentráciu sólu, potom v takomto prípade hustotu môžeme 
vyjadriť ako 

dV

m=ρ  (9) 

Poznámka: Pri popise tokových (reologických) vlastností lyosólu musíme rozlišovať 
medzi jeho dynamickou a kinematickou  viskozitou (pozri str. 37), s ktorou sa často pracuje pri 
výpočtoch. Kinematická viskozita ν predstavuje odpor kvapaliny proti toku, ktorý je spôsobený  
gravitačnou silou (meranie uskutočňujeme v zvislej polohe a kvapalina tečie dolu). Vzájomnú 
súvislosť medzi dynamickou a kinematickou viskozitou vyjadruje vzťah 

ρ
ην =  (10) 

kde ρ  je hustota sústavy. 

 

Potreby: 
Ubbelohdeho viskozimeter, stopky, termostat, želatína, destilovaná voda, kadičky, pipety, 
sklená tyčinka, odmerné sklo, varič, teplomer, acetón, metanol, chrómsírová zmes. 
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Postup práce: 
Pripravíme 3,5 %-ný roztok želatíny vo vode tak, že navážené množstvo želatíny 

v kadičke necháme najprv napučať malým množstvom studenej destilovanej vody a potom 
všetko rozpustíme pridaním destilovanej vody asi  pri 40 °C. Nakoniec ochladíme a po 
kvantitatívnom prenesení do odmernej banky doplníme destilovanou vodou po značku. 
Riedením zásobného koloidného roztoku želatíny si postupne pripravíme 0,5; 1; 1,5; 2,0 
a 2,5 %-né roztoky želatíny.         

Pracujeme s výtokovým Ubbelohdeho kapilárnym viskozimetrom, ktorý je popísaný 
v predchádzajúcej úlohe „Viskozitné merania koloidných roztokov želatíny“ (pozri str. 36).  

Postupujeme tak, že stanovíme najprv prístrojovú konštantu viskozimetra meraním 
prietokového času t0 čistého rozpúšťadla (konkrétne destilovanej vody). Celý postup opakujeme 
trikrát, za výsledný čas berieme aritmetický priemer nameraných hodnôt. Ak máme stanovený 
čas prietoku, môžeme vypočítať na základe známej hodnoty kinematickej viskozity vody pri 
30 °C konštantu prístroja k podľa 

0tk=ν  (11) 

Treba mať na zreteli, že vzťah (11) môžeme použiť na stanovenie hodnoty k iba 
v prípade, keď sú splnené vyššie uvedené predpoklady o meranej koloidnej sústave. 

Takto postupujeme pri všetkých pripravených roztokoch želatíny. Opäť si viskozimeter 
pripravíme k ďalšiemu meraniu dôkladným prepláchnutím príslušnou kvapalnou vzorkou. Po 
znovunaplnení počkáme asi 30 minút, aby systém nadobudol rovnakú teplotu (30 °C). Pri 
všetkých koncentráciách koloidného roztoku želatíny opakujeme meranie trikrát a do výpočtov 
berieme priemernú hodnotu prietokového času.   

Po skončení merania dôkladne vyčistíme mernú časť viskozimetra.  

 

Vyhodnotenie výsledkov: 
Kinematickú viskozitu koloidného roztoku vypočítame podľa vzťahu (11) pre každú 

hmotnostnú koncentráciu koloidného roztoku zvlášť. Použijeme pritom konštantu prístroja k   
vypočítanú podľa toho istého vzťahu vzhľadom na destilovanú vodu.  

Podľa vzťahov (8), (9) vypočítame dV , resp. ρ, na základe rovníc (5), (6) a (7) množstvo 

vody pripadajúce na 1 g želatíny. 

Namerané hodnoty zapíšeme prehľadne do tabuľky, kde uvedieme hmotnostnú 
koncentráciu želatíny c′ , jednotlivé časy prietoku t aj priemerný prietokový čas t , kinematickú 

viskozitu koloidného roztoku ν, ďalej dV , ρ, a, A a α .  

Uvedieme aj konštantu k pre použitý viskozimetrer. Hodnota kinematickej viskozity vody 

pri  30 °C  je  126
0 10.804,0 −−= smν . 
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15. Teplota reverzibilného sól – gél prechodu 
 

Úlohy: 
1. Stanovte teplotný interval reverzibilnej premeny sólu na gél pre želatínu.  
2. Preskúmajte závislosť teploty tuhnutia koloidného roztoku želatíny od pH. 
3. Preskúmajte závislosť teploty tuhnutia koloidného roztoku želatíny od koncentrácie. 

 

Princíp:  

Gély sú zvláštnym prípadom koloidnej sústavy, kde rovnako ako dispergujúce prostredie 
aj  disperzný podiel predstavuje spojitú fázu. Dispergované častice sa dotýkajú a tvoria  
v dispergujúcom prostredí vnútornú sieť, ktorá celé prostredie spevní, ale ktorou môže prúdiť 
roztok (elektrolyt aj iné nízkomolekulové látky). Sily, ktoré zapríčiňujú vznik kontaktov medzi 
časticami môžu byť nielen chemického (kovalentne sieťované gély), lež aj fyzikálneho 
charakteru (fyzikálne sieťované gély). Hoci je dispergujúce prostredie kvapalné, mechanické 
vlastnosti gélov môžeme prirovnať k vlastnostiam tuhého stavu, ako dôsledok tohto 
usporiadania. Tieto sústavy sú veľmi dôležité pri rôznych procesoch v biochémii. Nesporne 
veľký význam majú tiež v medicíne; nemožno nespomenúť ich rolu v technike. 

Gély môžeme pripraviť buď z koloidných roztokov makromolekulových látok, alebo  
z lyofóbnych sólov. Proces premeny sólu na gél, tzv. želatínovanie 10, je charakterizované 
vznikom a postupným spevňovaním priestorovej siete v tuhnúcej sústave. V opačnom smere, 
t.j. premena opäť naspäť na sól prebieha iba v prípade fyzikálne sieťovaných gélov.  

K želatínovaniu sólov dochádza často ochladením; ak opätovným zohriatím prejde gél 
znova na pôvodný sól, potom takéto gély označujeme ako termoreverzibilné. Teplota, pri ktorej 
lyosól tuhne v gél, sa nazýva teplota tuhnutia Ts-g, teplota, pri ktorej gél úplne prechádza na sól 
teplota stekutenia Tg-s. Keďže želatínovanie je postupný proces, pri ktorom sústava ako celok 
prechádza do polokvapalného stavu so znakmi vlastností tuhých látok, nie sú tieto teploty 
rovnaké. Pre väčšinu gélov je hysterézny rozdiel rovný 10 až 20 °C a rastie so starnutím gélu. 

Želatínovaniu koloidných roztokov makromolekulových látok vždy napomáha zvýšenie 
koncentrácie, lebo tým rastie frekvencia zrážok makromolekúl alebo ich častí, čím sa zväčšuje  
počet väzieb, ktoré sa vytvárajú v  objemovej jednotke  gélu. Kým koncentrácia želatíny 
v sústave nedosiahne minimálnu hodnotu, gél nemôže vzniknúť. 

Čím  väčšia je koncentrácia, tým vyššia bude teplota tuhnutia. Napríklad dostatočne 
koncentrované koloidné roztoky želatíny (35 až 45 %) vytvárajú gél  pri teplote okolo 30 °C, 
zriedenejšie (10 %) už pri teplote 22 °C. 

Na schopnosť želatínovania má vplyv aj pH koloidného roztoku makromolekulovej látky. 
Obvykle najlepšie prebieha pri hodnote pH zodpovedajúcej izoelektrickému bodu.   

 

Potreby: 
pH-meter so sklenou elektródou, kadičky,  skúmavky, sklená tyčinka, stojan na skúmavky, 
pipety, odmerné banky, elektrický varič, teplomer, želatína, 2 mol dm-3 roztok slabého 
elektrolytu (napr. kyseliny octovej), destilovaná voda, filtračný papier. 

                                                 
10 Niektorí autori tento proces nazývajú gélovatenie. 
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Postup práce: 
1. Teplotný interval procesu premeny koloidného roztoku želatíny na gél a naopak 

Koloidný roztok 12 %  želatíny si pripravíme rozpustením odváženého množstva želatíny; 
želatínu necháme najprv 15 minút napučať v destilovanej vode a potom zohrievaním 
rozpustíme, pričom dopĺňame odparenú vodu. Po ochladení doplníme destilovanou vodou po 
značku odmernej banky. 

Do skúmavky nalejeme časť pripraveného koloidného roztoku želatíny a ponoríme ju do 
vyhriateho vodného kúpeľa (alebo termostatu). Necháme ju 10 až 15 minút temperovať pri 
teplote 60 °C, pričom do skúmavky vložíme teplomer a miešaním zabezpečujeme rovnomernú 
teplotu v celom objeme roztoku. Potom skúmavku z kúpeľa vytiahneme a opatrne ponoríme 
priamo do zmesi ľadu a vody a ochladíme na 40 °C. Ďalej skúmavku ochladzujeme za 
premiešavania na vzdušnom kúpeli, pričom zaznamenáme teplotu tuhnutia, t.j. teplotu Ts-g, pri 
ktorej sa vytvorí gél. Pokus opakujeme niekoľkokrát. 

Na stanovenie teploty stekutenia skúmavku so želatínovým gélom opäť ponoríme do 
vodného kúpeľa, tentoraz s teplotou 5 °C a necháme ju temperovať, kým sústava nadobudne 
túto teplotu. Pri temperovaní nezabudnime skúmanú sústavu dôkladne miešať. Teplotu kúpeľa 
potom postupne zvyšujeme a na teplomeri sledujeme teplotu stekutenia, t.j. teplotu Tg-s, pri 
ktorej vzniká sól želatíny. Stanovenie teploty Tg-s opakujeme niekoľkokrát. 

 

2. Závislosť teploty procesu premeny sólu na gél od pH 

Pripravíme si roztoky kyseliny octovej pre koncentrácie 1,0; 0,5; 0,1 a 0,05 mol dm-3 
riedením zásobného roztoku 2 mol dm-3  kyseliny octovej destilovanou vodou; po premiešaní  
z každého roztoku odoberieme pipetou objem 10 ml do pripravených čistých kadičiek.  

Presné hodnoty pH jednotlivých roztokov zistíme pomocou pH-metra, ktorý sme predtým 
oštandardizovali 11. Po zmeraní pH pridáme ku každému roztoku navážku želatíny tak, aby jej 
koncentrácia v sústave bola 12 %. Želatínu necháme najprv napučať a potom zohrievaním na 
40 °C rozpustíme. Dbáme, aby sme nezmenili zloženie sústavy počas pokusu. 

Kvôli urýchleniu chladenia kadičky ponoríme najprv do studeného vodného kúpeľa, 
neskôr obsah kadičky za opatrného premiešavania teplomerom ochladzujeme na vzdušnom 
kúpeli a  postupne pri rôznych pH hodnotách zapíšeme pozorovanú teplotu tuhnutia Ts-g.   

 

3. Závislosť teploty procesu premeny sólu na gél od koncentrácie želatíny 

Pre určenie tejto závislosti si  postupným riedením 12 %-ného roztoku želatíny 
v skúmavkách  pripravíme roztoky s koncentráciou 8; 6; 4; 3; 2; 1,5 a 1 %  objemu 10 ml.   

Obsah skúmaviek premiešame a ponoríme do vyhriateho vodného kúpeľa. Pri stanovení 
teploty procesu sól – gél premeny v závislosti od koncentrácie postupujeme vyššie popísaným 
spôsobom; čo znamená, že vzorky necháme najskôr niekoľko minút temperovať pri vyššej 
teplote ako 30 °C. Potom skúmavky z kúpeľa vytiahneme a  ochladzujeme, pričom opatrne 
premiešavame (teplomerom) a zaznamenáme teplotu tuhnutia, t.j. teplotu Ts-g, pri ktorej sa 
vytvorí gél.     

                                                 
11 Sklená elektróda je popísaná napr. v Dodatkoch literatúry K. Markušová, D. Kladeková, J. Novák, F. 
Kaľavský, Návody pre praktické cvičenia z fyzikálnej chémie, učebný text PF UPJŠ, Košice 2002, str. 106  
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Vyhodnotenie výsledkov: 
Výsledky merania usporiadame do prehľadných tabuliek.  

V 1. úlohe sledovaním procesu želatínovania a procesu vzniku pôvodného sólu určíme 
priemerné hodnoty Ts-g aj Tg-s.  

V 2. a 3. úlohe výsledky jednotlivých meraní usporiadame jednak do prehľadných 
tabuliek a jednak graficky znázornime závislostí Ts-g  =  f(pH)  a  Ts-g  =  f(c). 
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