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Úvod 
Tento príspevok bol iniciovaný prosbou jedného z riešiteľov grantového projektu KEGA (Kultúrnej a edukač-

nej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) s názvom Terénne 
vyučovanie geovied s využitím vybraných náučných chodníkov o návrh nenáročných chemických experimentov, 
ktoré by súviseli s hlavnými cieľmi tohto projektu. K nim patrilo vytvorenie vzdelávacích materiálov umož-
ňujúcich ich využívanie počas terénneho vyučovania geológie, geografie a biológie na základných a stredných 
školách. 

V tomto príspevku navrhnuté experimenty majú síce charakter chemických pokusov, avšak bezprostredne 
sa týkajú vyššie uvedených predmetov. Navyše, súvisia aj so sériou článkov o vode, ktorá je publikovaná práve 
v tomto časopise. Pokusy možno odporučiť pri návšteve náučných chodníkov v blízkosti vápencových kame-
ňolomov a pohorí. Mnohé z nich je však lepšie uskutočniť v pohodlí školských učební, pričom ako hlavný ob-
jekt skúmania možno použiť akúkoľvek horninu s prevažujúcim zastúpením uhličitanu vápenatého, napríklad 
vápenec, mramor alebo travertín. Prvá časť tejto publikácie je venovaná takému experimentu, ktorý možno 
uskutočniť v prírode. Druhá časť (bude uverejnená v budúcom čísle) sa zameriava na experimenty, ktoré sú 
vhodnejšie skôr pre školské učebne. 

Návrh experimentu, jeho interpretácie a komentáre   
Pokus s využitím polyetylénového (PE) vrecka

Pred návštevou geologickej lokality si do polyetylénovej nádoby s dobrým uzáverom vopred pripravíme ky-
selinu chlorovodíkovú s približnou koncentráciou w = 8 % zriedením komerčne dostupnej HCl vodou. Vzhľa-
dom na znižovanie nákladov na pokus, je výhodné použiť lacnú technickú kyselinu chlorovodíkovú (w = 31 %), 
ktorá je bežne dostupná ako čistiaci prostriedok s cenou pohybujúcou sa v rozmedzí od 1 až 3 eurá za jeden 
liter. Voľba stupňa zriedenia je kompromisom medzi rizikom vyplývajúcim z faktu, že pôvodná koncentrovaná 
kyselina je zapáchajúcou žieravinou na jednej strane a výrazným znižovaním rýchlosti reakcie s uhličitanom 
vápenatým pri znižovaní jej koncentrácie, na strane druhej. Týmto opatrením sa kyselina dostáva mimo ka-
tegórií žieravín a látok s dráždivým účinkom (podľa Európskej smernice týkajúcej sa klasifikácie nebezpečných 
látok). Pri riedení východiskovej kyseliny je však nutné mať na zreteli jej leptavé a dráždivé účinky. Ďalšími 
pomôckami, ktoré potrebujeme, je niekoľko PE vreciek so suchým zipsom (napríklad s približným rozmerom 
10 x 15 cm). 

V  mieste geologickej lokality, napríklad vo vápencovom lome, vložíme niekoľko malých kúskov vápenca 
s veľkosťou približne 1 až 2 cm do PE vrecka, zalejeme ich vopred pripravenou kyselinou a vrecko uzavrieme 
suchým zipsom. Vývoj CO2 v podobe bublín je takmer okamžitý. Je dobre viditeľný najmä v protisvetle. Vo 
vrecku prebieha táto reakcia:

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2

Jej produktom je vodný roztok chloridu vápenatého a oxid uhličitý. Ide teda o heterogénnu reakciu, ktorej 
produkty sú za bežných podmienok vo všetkých troch skupenstvách. Chlorid vápenatý je síce tuhou látkou, 
avšak vzhľadom na jeho dobrú rozpustnosť vo vode je produktom reakcie roztok, ktorý zvyčajne obsahuje aj 
rôzne jeho hydráty a zároveň bublinky CO2. Tento experiment ilustrujú obrázky č. 1 a 2. 

Vývoj plynu pri tomto pokuse spôsobí, že PE vrecko sa v priebehu krátkej doby nafúkne (obr. 3). Jeho expló-
zia však nehrozí, pretože vrecko nemá úplne vzduchotesný uzáver. Pre istotu ho však možno po jeho nafúknutí 
prepichnúť v jeho hornej časti a jeho obsah vyprázdniť na mieste pokusu. Nemusíme sa obávať poškodzovania 
životného prostredia, pretože nadbytočná kyselina sa neutralizuje reakciou s uhličitanom vápenatým v pôde 
a chlorid vápenatý je zdraviu neškodná látka. 

Ak vzájomný pomer látkových množstiev kalcitu vo vápenci (presnejšie CaCO3 vo vápencovej hornine) a ky-
seliny zvolíme v prospech kyseliny, výsledný produkt reakcie by mal byť takmer číry roztok obsahujúci okrem 

Súbor nenáročných chemických experimentov 
nielen pre chemikov I.
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nezreagovanej kyseliny a veľkých bubliniek CO2 už vyššie spomenuté hydráty chloridu vápenatého (obr. 4). Ta-
kýto stav však dosiahneme spravidla až o niekoľko hodín, prípadne až na druhý deň. Platí to však iba v prípade 
použitia čistých vápencových hornín, v ktorých nie sú zastúpené významné množstvá iných minerálov. 

Pohľad na číry roztok je príležitosťou na to, aby sme sa zmienili o chloride vápenatom. Je to hygroskopická 
látka, ktorá sa pod označením E509 používa ako potravinové aditívum využívané pre rôzne účely, ako naprí-
klad látka upravujúca pH nápojov alebo zabraňujúca spekaniu sypkých potravín. Často ju nájdeme napríklad 
v  konzervovanej zelenine a  ovocí, syroch, sladkostiach a  pekárenských výrobkoch. V  týchto výrobkoch má 
rôzne funkcie, napríklad v konzervovanej zelenine a ovocí zlepšuje ich konzistenciu, v  iných výrobkoch má 
funkciu potravinového plniva alebo spevňujúcej látky. Hygroskopické vlastnosti CaCl2 sa využívajú pri sušení 
rôznych látok, medzi iným aj chemikálií v exikátoroch. Má aj farmaceutické využitie, predovšetkým je zložkou 
dialyzačných a infúznych roztokov. Tu snáď možno spomenúť, že aj pri prvej úspešnej dialýze, ktorá v roku 
1945 po prvýkrát v histórii zachránila ľudský život, dialyzačný roztok obsahoval túto látku spolu s hydrogénuh-
ličitanom sodným (NaHCO3). Dialyzačný roztok sa prebublával práve naším oxidom uhličitým. Tento úspech 
dosiahol po mnohých neúspešných pokusoch počas II. svetovej vojny holandský lekár Willem Johan Kolff. Jeho 
zariadenie pre dialýzu dostalo jeho meno Kolffova oblička. Jej vývoj, ktorý začal v roku 1940, pramenil zo snahy 
pomôcť pacientom od strašného a dlhého trápenia v dôsledku otravy vlastnými produktmi metabolizmu. Tými 
sú predovšetkým močovina CO(NH2)2 (syntetická močovina je prvou organickou látkou vyrobenou z anorga-
nických látok), kyselina močová (C5H4N4O3) a kreatín (C4H9N3O2). Táto umelá oblička využívala objav polo-
priepustnej membrány celofánu (polymér vyrábaný z celulózy) z roku 1912, s ktorým sa dnes stretávame najmä 
v  podobe priehľadnej fólie, do  ktorej sa balia potraviny, cigarety a  kytice kvetov. Zhodou okolností, otvory 
celofánu mali takú veľkosť, že dovolili preniknúť molekulám uvedených látok cez tieto otvory, ale zároveň boli 
nepriepustné pre krvné telieska. Je namieste otázka, prečo je vlastne chlorid vápenatý (spolu s inými látkami) 
súčasťou dialyzačných roztokov? Dôvod je ten, že ak by tam neboli, cez celofán by unikali z krvi aj malé ióny 
vápnika, sodíka, draslíka a horčíka (a iné). Zaujímavé je, že prvá úspešná dialýza W. J. Kolffa bola úspešná iba 
vďaka náhode. Dialýza totiž pomohla naštartovať funkciu umierajúcej pacientky. Iróniou je, že ňou bola jedna 
z mnohých odsúdených za kolaboráciu s nacistami počas II. svetovej vojny. Pretože sa však vďaka dialýze stala 
veľmi slávnou, bola predčasne oslobodená. 

Najčastejší spôsob výroby chloridu vápenatého je založený práve na tej reakcii, ktorá nám prebehla v PE vrec-
ku. Elektrolýzou taveniny chloridu vápenatého sa vyrába vápnik a chlór. Ak by sme sa však snažili naše vrecko 
s touto látkou zmraziť napríklad vo výparníku našej chladničky, určite sa nám to nepodarí, pretože potrebo-
vali by sme k tomu teplotu takmer mínus 60°C. Práve táto vlastnosť roztokov CaCl2 sa využíva na zabránenie 
zamŕzania vody pri veľmi nízkych teplotách alebo pri chladiacich procesoch (roztoky sú chladiacim médiom). 

Vráťme sa však k reakcii vápenca s kyselinou v našom vrecku. Pri tomto experimente je potrebné poukázať 
najmä na to, že hlavnú zložku jednej z najčastejších sedimentárnych hornín vápenca tvorí uhličitan vápenatý 
(predovšetkým ako minerál kalcit), ktorý možno rozložiť jednoduchým rozkladom roztokom kyseliny chloro-
vodíkovej. Oxid uhličitý, ktorý sa uvoľňuje pri tejto reakcii, veľmi názorne hovorí o tom, že hlavná časť uhlíka 
na našej planéte je viazaná v tejto, a jej podobných horninách (karbonátoch). Z nich najdôležitejšie sú dolomit 
(CaMg(CO3)2 a magnezit (MgCO3). Všetky tri horniny sú významnými anorganickými surovinami, posledná 
dokonca našou najvýznamnejšou exportnou surovinou. Dolomit a magnezit sa však kyselinou chlorovodíko-
vou nerozkladajú. 

Dôležité je tiež upozorniť aj na to, že rovnaké množstvo oxidu uhličitého sa uvoľňuje aj pri termickom roz-
klade vápenca (CaCO3 → CaO + CO2), ktorý je hlavným chemickým dejom pri výrobe vápna a cementu a roz-
sah tejto priemyselnej reakcie je preto obrovský. Možno si o tom urobiť predstavu z toho, že veľká časť vápenca 
u nás aj v zahraničí sa ťaží práve vďaka tomu. (Napríklad obr. 5. ukazuje našu najväčšiu vápenku v obci Varín. 
Aké množstvo vápenca, dolomitu a dolomitického vápenca spracoval tento podnik od jeho vzniku v roku 1925, 
možno vidieť podľa chýbajúcej časti kopca v blízkom kameňolome.) Zároveň je možné poukázať aj na to, že 
CO2, ktorý tvorí približne 44 hmotnostných percent vápenca, pri tepelnom rozklade miliónov ton vápenca roč-
ne (na Slovensku), výrazne prispieva k zvyšovaniu obsahu CO2 v ovzduší nielen tým, že tento plyn sa uvoľňuje 
pri rozkladnej reakcii uhličitanu vápenatého, ale aj tým, že teplo potrebné pre tento rozklad sa získava spaľo-
vaním fosílnych palív alebo z nich vyrábaných látok. Fosílne palivá sú zasa najväčším zdrojom organického 
uhlíka. Na druhej strane, veľká časť uvoľneného oxidu uhličitého sa spätne viaže pri tvrdnutí stavebných hmôt, 
pretože v mnohých prípadoch je hlavnou chemickou reakciou týchto dejov opätovný vznik uhličitanu vápena-
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tého. Podobne k uvoľňovaniu CO2 dochádza aj pri tepelnom spracovaní magnezitu pre výrobu žiaruvzdorných 
materiálov podľa reakcie:

MgCO3 → MgO + CO2

Pri vyššie uvedenom experimente možno zároveň poukázať aj na to, že uhlík z atmosférického oxidu uhliči-
tého sa spätne mení na látky v tuhom skupenstve jednak viazaním fotosyntézou do živých pletív rastlín a jed-
nak znova vo vode v uhličitane vápenatom, napríklad aj vo forme vápenatých schránok rôznych živočíchov. 
(Na potvrdenie tohto faktu nám poslúži lupa, ktorou ich často možno vo vápencoch identifikovať.) Typické 
zastúpenie najvýznamnejších foriem výskytu uhlíka v prírode ilustruje obr. 6. 

Priemyselný termický rozklad vápencov, dolomitu a magnezitu pomocou fosílnych palív je veľmi zaujímavý, 
pretože sa v ňom spájajú dve reakcie, pri ktorých sa uvoľňuje oxid uhličitý. Energia akumulovaná fotosyntézou 
v uhľovodíkoch sa exotermickou reakciou spotrebováva na rozklad uvedených karbonátov (v chemickej termi-
nológii uhličitanov).

Obr. 1. Reakcia vápenca s 8 % -ným roztokom HCl v PE vrecku.

Obr. 2. Detailný pohľad na vývoj mikroskopických bublín oxi-
du uhličitého. Na obrázku je zaujímavé ešte niečo. Ukazuje 
totiž, že v  priebehu reakcie sa pôvodné veľké kusy vápenca 
menia na jemný prášok. Je to spôsobené tým, že reakcia pre-
bieha v rôznych častiach povrchu vápenca rôznou rýchlosťou, 
takže najskôr sa vytvárajú na povrchu erózne kanáliky, ktoré 
svojim zväčšovaním začnú oddeľovať malé kúsky z  pôvod-
ne kompaktného telesa. Tento dej objasňuje priložená sché-
ma. Hlavné dva dôvody nerovnomernej rýchlosti reakcie sú 
tie, že jej rýchlosť je ovplyvňovaná jednak nerovnomerným 
chemickým zložením horniny a jednak tým, že aj v prípade 
jej rovnomerného zloženia sa rýchlosť reakcie mení v závis-
losti od  orientácie jednotlivých kryštálov kalcitu. (Podobne 
od  orientácie kryštálov závisí aj rýchlosť rozpúšťania solí, 
pretože v rôznych smeroch je rôzna.) Jasnejšie tento dej môže-
me zhodnotiť tak, že reakciu prebiehajúcu v niekoľkých para-
lelných vreckách prerušíme a po opláchnutí kúskov vápenca 
vodou si ich povrch prezrieme lupou. 

Obr. 3. Pohľad na nafúknuté PE vrecko s čiastočne zreagova-
nou reakčnou zmesou.
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Obr. 4. Konečný produkt reakcie veľmi čistého vápenca s ky-
selinou chlorovodíkovou je roztok chloridu vápenatého a jeho 
hydrátov s bublinkami CO2 . Ak by sme tento roztok preliali 
do termosky a pridali k nemu zopár kúskov ľadu, mohli by 
sme v nej namerať (v závislosti od koncentrácie CaCl2) neu-
veriteľnú teplotu takmer mínus 60°C. 

Obr. 5. Pohľad na časť najväčšej vápenky na Slovensku v obci 
Varín pri Žiline. Spracováva vápenec, dolomit a dolomitický 
vápenec z blízkeho lomu. O množstve spracovávaných suro-
vín si možno urobiť približnú predstavu z veľkosti chýbajúcej 
časti blízkeho kopca, z ktorého sa tieto horniny ťažia. 

Obr. 6. Tento záber z Jánskej do-
liny v  Nízkych Tatrách ukazuje 
tri bežné formy výskytu uhlíka 
v  tejto lokalite, ide o  vápenec, 
stromy a  iné rastliny a oxid uh-
ličitý v  atmosfére. Chýba už len 
oxid uhličitý rozpustený vo vo-
dách blízkeho potoka, prípadne 
v miestnych minerálnych vodách. 

Záver 
Ďalšia séria experimentov s uvedenou dvojicou látok spolu so záverečným hodnotením všetkých pokusov 

bude zverejnená v budúcom čísle Dnešnej školy.
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