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Laboratorní práce č. 12 - Elektrochemické rovnováhy. 

 

Úvod: Řada reaktivnosti kovů (Beketova řada) je řada kovů, ve které jsou kovy uspořádány 

podle svých vlastností. Kovy ležící vlevo od vodíku, jej mohou vytěsnit z minerálních 

kyselin a jsou schopny vytěsnit (redukovat) kov ležící více vpravo. 

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

elektrického proudu. Na kladně nabité elektrodě anodě dochází k oxidaci a na záporně 

nabité elektrodě katodě dochází k oxidaci.  

 

Úkol č. 1: Ověření platnosti Beketovy řady kovů. 

 

Pomůcky: zkumavky, stojan na zkumavky, lžička 

 

Chemikálie: měď Cu, železné hřebíky Fe, zinek Zn, pentahydrát síranu měďnatého CuSO4.5H2O 

– modrá skalice, síran železnatý FeSO4.7H2O – zelená skalice, síran zinečnatý 

ZnSO4.7H2O – bílá skalice, chlorid sodný NaCl, dusičnan stříbrný AgNO3, 0,1M 

kyselina chlorovodíková HCl, voda H2O 

 

Pracovní postup: Nejprve připravíme 5% vodné roztoky uvedených solí navážením 5g dané 

soli a doplněním na objem 100 ml. Do šesti zkumavek postupně nalijeme 

všechny roztoky, pečlivě si zkumavky označíme, aby nemohlo dojít k 

záměně. Do všech šesti zkumavek ponoříme kousek měděného plíšku, 

pozorujeme zda probíhá chemická reakce. Pozorování zapisujeme (barva, 

případný unikající plyn, atd.). Stejný postup opakujeme se zinkovým 

plíškem a železnými hřebíky. Pokud reakce proběhne počítejte 2 body, 

pokud je kov v roztoku soli svého kovu počítejte 1 bod a pokud reakce 

neproběhne počítejte 0 bodů. Svá pozorování zaznamenejte do tabulky. 

Body odpovídající danému kovu sečtěte a uspořádejte vzestupně. Měli 

byste získat Beketovu řadu kovů. 

 

kov roztok soli/počet bodů 
 FeSO4 ZnSO4 CuSO4 NaCl HCl AgNO3 

Cu       

Zn       

Fe       

celkový 
součet 
bodů 

      

 

Výsledky: Zpracujte pracovní list. 
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Úkol č. 2: Psaní elektrickým proudem. 

 

Pomůcky: kádinka, nevodivá podložka (např. sklo), baterie, vodiče, filtrační papír 

 

Chemikálie: chlorid sodný NaCl, jodid draselný KI, škrobový maz, voda H2O 

 

Pracovní postup: Ve 100 cm3 vody rozpustíme 2 lžičky chloridu sodného a přidáme pár kapek 

fenolftaleinu. V roztoku namočíme kousek filtračního papíru a necháme ho 

okapat. Papír položíme na nevodivou podložku. Na baterii připevníme dva 

vodiče. Ten, který je spojený s kladným pólem baterie, přiložíme na papír a 

psát budeme drátkem (tuhou), který je připojený k zápornému pólu baterie. 

 Tento pokus poté obměňte s použitím vodného roztoku jodidu draselného KI, 

ke kterému přidáte roztok škrobového mazu. 

 

Výsledky: Zpracujte pracovní list. 

 

 

Úkol č. 3: Elektrolytické pomědění. 

 

Pomůcky: kádinka, baterie, vodiče, měděná elektroda, železný plíšek 

 

Chemikálie:  pentahydrát síranu měďnatého – “modrá skalice” CuSO4.5H2O, voda H2O 

 

Pracovní postup: Ve 200 cm3 vody rozpustíme 4 lžičky modré skalice. Do roztoku ponoříme 

jako anodu měděný plíšek a jako katodu předmět, který chceme pomědit. 

Tento předmět předem dobře očistíme – saponátem nebo benzínem. Poté se 

předmětu nedotýkáme prsty. Elektrolytické pomědění provádíme po dobu asi 

15 minut při stejnosměrném napětí 15 V. 

 

Výsledky: Zpracujte pracovní list. 

 


