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Úvod 

Meď je rozšírený kov používaný napríklad v počítačoch, ako súčasť elektrických káblov, 

odkvapových rúr, inštalatérskych prvkov a všemožného spojovacieho materiálu. Meď je teda 

veľmi žiadaná a naviac je aj pomerne drahá. Z toho dôvodu môže byť obchodovanie 

s kovovým šrotom celkom výnosné. Lenže obchodník alebo zákazník sa môže zaujímať o to, 

koľko medi vlastne kov obsahuje. Potrebujeme však vedieť, ako to zistiť. 

Vašou úlohou je pomôcť kupujúcemu zistiť obsah medi v neznámom kove. Ako zistíme, 

koľko medi je v kovovom šrote? 

 

Čo sa vám bude hodiť vedieť 

Denné svetlo, ktoré „vidíme“ je zložené zo žiarenia s rôznymi vlnovými dĺžkami. Každá 

z týchto vlnových dĺžok súvisí s určitou farbou. V nasledujúcej tabuľke môžeme vidieť, akému 

intervalu vlnových dĺžok zodpovedajú jednotlivé farby (vrátane odtieňov): 

 

Vlnová dĺžka žiarenia (nm) Farba svetla 

380 – 435 fialová 

436 – 490 modrá 

491 – 560 zelená 

561 – 610 žltá 

611 – 640 oranžová 

641 – 760 červená 

 

Keď biele svetlo dopadne na určitý predmet, žiarenia s niektorými vlnovými dĺžkami môže 

byť predmetom pohltené, zatiaľ čo ostatné vlnové dĺžky prechádzajú predmetom ďalej alebo 

sa od neho odrážajú. Farby, ktoré neboli pohltené sa potom spoločne prejavia na farbe 

daného predmetu, ktorý reálne vidíme. 

  

OBCHOD S KOVOVÝM ŠROTOM (časť 1) 
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V chémii sa skúmaním pohlteného a prepusteného žiarenia o určitých vlnových dĺžkach 

zaoberá metóda nazvaná spektrometria (v prípade viditeľného žiarenia spektrofotometria). 

V spektrofotometrii je na farebnú látku vysielané žiarenie s určitou vlnovou dĺžkou, pričom 

jeho časť je pohltená. Spektrofotometer teda poskytuje informáciu o tom, ktorá časť žiarenia 

(s ktorými vlnovými dĺžkami) bola pohltená a ktorá nie. Zobrazuje ju ako tzv. spektrum. 

Spektrum je teda závislosť veličiny opisujúcej množstvo pohlteného žiarenia (absorbancia, A) 

na vlnovej dĺžke žiarenia (λ), prípadne frekvencii žiarenia. 

Na nasledujúcom obrázku je zachytené spektrum potravinárskeho farbiva. Spektrum 

zobrazuje, koľko akého žiarenia (s akou vlnovou dĺžkou) bolo roztokom pohltené. Žiarenie 

s nízkou hodnotou absorbancie roztokom prechádza. 

 
Graf závislosti absorbancie na vlnovej dĺžke svetla (zmerané pomocou systému Vernier) 

1. Preštudujte spektrum na predchádzajúcom obrázku a určte, aká je farba analyzovaného 

potravinárskeho farbiva. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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2. Na základe predchádzajúcej úlohy a spektra, nakreslite spektrum, aké by mal roztok 

modrého potravinárskeho farbiva. 

 

 

3. Teraz premerajte spektrum modrého potravinárskeho farbiva a porovnajte výsledok 

s vašim odhadom 

Na konci pracovného listu nájdete inštrukcie na nastavenie spektrofotometra. Prístroj je 

najprv potrebné nakalibrovať. Potom odmerajte spektrum modrého roztoku: naplňte kyvetu 

do ¾ roztokom farbiva a vložte ju do spektrofotometra (pozor na správny smer). Meranie 

začnite tlačidlom ZBER (COLLECT) a počkajte, kým sa objaví spektrum. Potom môžete 

meranie zastaviť. 

Nakreslite namerané spektrum: 
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Na čo sa je dobrá spektrometria v chemickej analýze? 

Všetci vieme, že niektoré látky majú vo forme roztoku určitú farbu. Farebné roztoky je však 

možné získať aj chemickými reakciami. Príkladom sú meďnaté ióny, ktoré vo vode tvoria 

modré roztoky. Pri ich reakcii s roztokom amoniaku tvoria tmavomodrá zlúčenina: 

Cu2+ (aq) + 4 NH3 (aq)  [Cu(NH3)4]2+ (aq) 

Táto reakcia je príkladom vzniku koordinačných (komplexných) zlúčenín. Táto komplexná 

častica má názov tetraakvameďnatý kaión, má modrú farbu, ktorej intenzita závisí na 

koncentrácii vzniknutého roztoku. 

Na určenie koncentrácie meďnatého komplexu môžeme použiť práve spektrofotometer. 

Využíva sa pri tom lineárna závislosť vzťahu medzi koncentráciou (intenzitou sfarbenia) 

a absorbanciou pri určitej vlnovej dĺžke. Túto závislosť vyjadruje Lambertov-Beerov zákon: 

A = Ɛ · l · c 

kde Ɛ je mólový absorpčný koeficient, ktorý závisí na vlnovej dĺžke a danej látke, l je dĺžka 

optického prostredia (šírka kyvety) a c je látková koncentrácia. 

 

Namerajte potrebné dáta v laboratóriu 

Ak budeme chcieť zistiť množstvo medzi v kovovom šrote spektrofotometricky, budeme na 

to potrebovať farebný roztok, ktorého intenzita sfarbenia bude závisieť na koncentrácii 

medi. Roztok medi získame rozpustením kovu v kyseline dusičnej: Pozor, vzniká toxický NO2. 

Cu (s) + 4 HNO3 (aq) –> Cu2+ (aq) + 2 NO�
�(aq) + 2 NO2 (g) + 2 H2O (l) 

Ako už viete, meďnaté ióny tak vytvoria s amoniakom modrý komplex: 

Cu2+ (aq) + 4 NH3 (aq)  [Cu(NH3)4]2+ (aq) 

Ako pripraviť roztok kovu 

Použite ochranné okuliare, plášť, prípadne aj rukavice. S koncentrovanou kyselinou dusičnou 

nemanipulujte, neodnášajte ju z digestora, počkajte na pokyny vyučujúceho!!! 

Odvážte približne 0,10 g skúmaného kovu, ktorý obsahuje meď a dajte ho do skúmavky. 

Presnú hmotnosť kovu zapíšte: __________________________________________________ 
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1. Skúmavku preneste do digestora a poproste vyučujúceho, aby do nej pridal 2 ml 

koncentrovanej kyseliny dusičnej. Počkajte kým sa všetok kov v kyseline rozpustí a nad 

roztokom už nebude žiadny hnedý dym. 

2. Medzitým pripravte kadičku s 50 ml roztoku amoniaku (5 %) a prikryte ju hodinovým 

sklíčkom. Keď bude kov v kyseline rozpustený, vezmite kadičku s roztokom amoniaku do 

digestora a za stáleho miešania do neho kvantitatívne preneste zmes zo skúmavky 

(vyliať a dvakrát vypláchnu do kadičky). Pozor, roztoku v kadičke nesmie byť viac ako 

75 ml, inak by hrozilo, že sa všetko nezmestí do odmernej banky. 

3. Obsah kadičky kvantitatívne preneste do odmernej banky objemu 100 ml. Odmernú 

banku doplňte po rysku destilovanou vodou a premiešajte. 

 

Takto ste získali roztok medi, ktorého farebná intenzita lineárne závisí na koncentrácii medi. 

Ako ale zistíme presný obsah medi v tomto roztoku? 

 

Navrhnite svoj experiment 

V pracovnej skupine porozmýšľajte, akým spôsobom by ste zistili množstvo medi 

(koncentráciu) v skúmanom roztoku. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Kalibrácia spektrofotometra 

Postup platí len pre merací systém firmy Vernier, ostatné systémy však budú používať 

podobný postup (zdroj: http://www.vernier.com/files/manuals/svis-pl.pdf) 

1. Na kalibráciu spektrometra SpectroVis Plus vyberte v programovom menu 

Experiment, Calibrate – Spectrometer. 

2. Naplňte kyvetu do ¾ destilovanou vodou a vložte ju do spektrofotometra. 

3. V dialógovom okne nasledujte uvedené inštrukcie a po skončení kliknite na OK. 


