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Problém 1 Stabilita iónových kryštálových štruktúr  – Koordinačné čísla 

 

Erik Rakovský (erik.rakovsky@uniba.sk) 

 

Podľa jednoduchej teórie iónovej väzby (Walter Kossel, 1916) považujeme ióny za 

častice tvaru gule, ktoré sa v štruktúre tuhej látky navzájom dotýkajú. V bode dotyku je 

elektrónová hustota nulová. V skutočnosti však vždy dochádza k polarizácii iónov -- presunu 

určitej časti elektrónovej hustoty od aniónu ku katiónu, v dôsledku čoho je elektrónová hustota 

na spojnici jadier vždy nenulová (avšak má minimum, ktorého polohu môžeme považovať za 

bod dotyku katiónu a aniónu). Keďže výskyt elektrónovej hustoty na spojnici atómov je 

príznakom kovalentnej väzby, stáva sa takáto väzba do určitej miery kovalentnou. Tento jav 

môžeme demonštrovať na porovnaní rozpustnosti kubickej modifikácie BaCl2 a fluoritu CaF2 

vo vode – obe látky sú izoštruktúrne (katióny aj anióny v obidvoch štruktúrach obsadzujú 

rovnaké pozície), avšak na rozdiel od dobre rozpustného BaCl2 (iónové zlúčeniny sú typicky 

dobre rozpustné v polárnych rozpúšťadlách) CaF2 patrí medzi najmenej rozpustné látky vôbec, 

čo je typické pre kryštály s navzájom kovalentne viazanými atómami (atómové kryštály). 

V našom prípade spočíva rozhodujúci rozdiel v podstatne väčšom iónovom polomere – a tým 

menšom polarizačnom účinku – bárnatých katiónov v porovnaní s vápenatými katiónmi. 

Rozmery iónov sú dané efektívnym polomerom závislým okrem prvku (protónového 

čísla) a jeho náboja ešte od koordinačného čísla (iónový polomer), pričom medzijadrová 

vzdialenosť susedných iónov s opačným nábojom (a teda tvoriacich iónovú väzbu) sa rovná 

súčtu ich iónových polomerov. Ako vidíme na Obr. 1, zlúčeniny typu AB môžu kryštalizovať 

v štruktúrnych typoch s rôznymi koordinačnými číslami ako katiónu, tak aj aniónu – v štruktúre 

NaCl má katión aj anión koordinačné číslo 6, v štruktúre CsCl majú obidva ióny koordinačné 

číslo 8. Tým sa dostávame k otázke, čo určuje koordinačné číslo iónu v kryštálovej štruktúre 

iónovej zlúčeniny. 

 

 

Obr. 1. Kryštálová štruktúra NaCl (vľavo) a CsCl (vpravo). 
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Na rozdiel od kovalentných zlúčenín, niektoré koordinačné čísla a koordinačné 

polyédre sa v kryštáloch iónových zlúčenín nevyskytujú. Iónová väzba nemá smerový 

charakter, keďže elektrostatické pôsobenie v okolí bodového náboja je sféricky symetrické 

a má teda vo všetkých smeroch rovnakú veľkosť. Ako koordinačné polyédre sú prípustné len 

pravidelné polyédre, ktoré rešpektujú všesmerový charakter a koordinačné čísla sú limitované 

na 2 (lineárne usporiadanie), 3 (rovnostranný trojuholník), 4 (tetraéder), 6 (oktaéder), 8 (kocka) 

a 12 (kubooktaéder [Obr. 2] alebo antikubooktaéder). 

Podmienkou stability určitého koordinačného čísla je, aby sa pri zachovaní dĺžky väzby 

𝑑 = 𝑟𝑘 + 𝑟𝑎 nedostávali anióny do vzájomnej vzdialenosti menšej ako 2𝑟𝑎. Pri väčšom priblížení 

(prieniku elektrónových oblakov) aniónov silne narastá repulzia a „nadbytočný“ anión je 

uvoľnený z koordinačnej sféry, čím prichádza ku zníženiu koordinačného čísla. 

 

 

 

Obr. 2. Kubooktaéder. 

 

Tento proces si môžeme ukázať na príklade koordinačného čísla 12. Na Obr. 3 vidíme 

príklady stabilného a hraničného usporiadania iónov vo vrstve, vyznačenej na Obr. 2 červenou 

farbou. Hraničné usporiadanie zodpovedá v prípade koordinačného čísla 12 najtesnejšiemu 

usporiadaniu gulí. 

 

 

Obr. 3. Stabilné a hraničné usporiadanie iónov v štruktúre s koordinačným číslom 12.  



 

Obr. 4. Destabilizácia koordinačnej sféry pri poklese iónového polomeru pod minimálnu hodnotu 
𝑟𝑘

𝑟𝑎
   je nasledovaná uvoľnením 

nadbytočných aniónov z koordinačnej sféry. 

 

Akonáhle by sme katión nahradili iným katiónom, ktorého iónový polomer pre 

koordinačné číslo 121 by bol menší ako iónový polomer aniónu, prišlo by za splnenia 

predpokladu zachovania dĺžky väzby 𝑑 = 𝑟𝑘 + 𝑟𝑎 k prieniku elektrónových oblakov aniónov. 

Keďže tomu bráni elektrostatická repulzia, príde namiesto toho k uvoľneniu aniónu alebo 

aniónov z koordinačnej sféry (Obr. 4) a ku zníženiu koordinačného čísla na najbližšie nižšie, t. 

j. 8. Môžeme teda napísať, že ak klesne pomer iónových polomerov pod určitú hranicu, v tomto 

prípade pod 

𝑟𝑘

𝑟𝑎
= 1  

prichádza ku zníženiu koordinačného čísla. 

Minimálny pomer 
𝑟𝑘

𝑟𝑎
 môžeme nájsť pre každé koordinačné číslo na základe podmienky 

stability, uvedenej vyššie. Matematika pre koordinačné číslo 12 vyplývajúca z Obr. 3 je 

jednoduchá: 

2𝑟𝑎 = 𝑟𝑘 + 𝑟𝑎 

po odpočítaní 𝑟𝑎 od obidvoch strán rovnice dostaneme 

𝑟𝑎 = 𝑟𝑘 

z čoho dostávame triviálne 

𝑟𝑘

𝑟𝑎
= 1 

Nakreslíme si hraničnú situáciu pre koordinačné číslo 8, kde je koordinačným polyédrom kocka 

(Obr. 5). 

 
1 Iónový polomer vo všeobecnosti závisí od koordinačného čísla (stúpa s rastúcim koordinačným číslom). 



 

 

Obr. 5. Hraničné usporiadanie iónov v štruktúre s koordinačným číslom 8 (štruktúrny typ CsCl). 

 

Obr. 5 vychádza zo štruktúry CsCl na Obr. 1. Podobne ako v prípade koordinačného 

čísla 12, aj tu je charakterizovaný hraničný prípad tým, že sa navzájom najbližšie lež iace 

anióny – v prípade tohto štruktúrneho typu nachádzajúce sa na hrane kocky – dostanú do 

vzájomného dotyku. Dĺžka hrany kocky má teda dĺžku 2𝑟𝑎, telesová uhlopriečka kocky má 

dĺžku zodpovedajúcu dvojnásobku súčtu iónových polomerov katiónu a aniónu a hoci na 

výpočet uhlopriečky steny kocky nám stačí poznať hodnotu 𝑟𝑎, anióny na tejto uhlopriečke sa 

navzájom nedotýkajú. Analytická geometria nám na základe týchto poznatkov umožňuje 

vyčísliť hraničnú hodnotu 
𝑟𝑘

𝑟𝑎
 pre koordinačné číslo 8. 

 

Úloha 1 

Vypočítajte hraničné hodnoty  
𝑟𝑘

𝑟𝑎
 pre koordinačné číslo 8, 6, 4 a 3. 

 

Úloha 2 

Využite hraničné hodnoty získané v úlohe 1 na určenie koordinačného čísla kadmia v sulfide 

kademnatom. 

r(Cd2+, k.č. 4) = 0,78 Å    r(S2–) = 1,84 Å 

r(Cd2+, k.č. 6) = 0,95 Å 

r(Cd2+, k.č. 8) = 1,1 Å 

r(Cd2+, k.č. 12) = 1,31 Å 

 

Pri zisťovaní, či je hodnota  
𝑟𝑘

𝑟𝑎
 pre dané koordinačné číslo vyššia ako hraničná hodnota treba 

použiť hodnotu iónového polomeru katiónu zodpovedajúcu danému koordinačnému číslu.  



Problém 2   Nie, nie, ja nemusím! Ja už ho vidím... Farebne! 

 

Andrej Hurajt, Lukáš Félix Pašteka (hurajt3@uniba.sk) 

 

„Colors are the smiles of nature.“ 

(Leigh Hunt) 

 

ČAUTE! 

Po vcelku úspešnej premiére v minulom roku sa opäť hlásime k slovu my, kvantováci 

(inak aj teoretickí a počítačoví chemici, alebo pokojne aj chemickí fyzici, všetko skoro 

synonymá). Ďakujeme za všetky pozitívne reakcie, rovnako i nápady a návrhy ako sa zlepšiť 

a posunúť vpred. 

Aby sme sa i novým riešiteľom predstavili, tak si dovolíme podať opäť krátky úvod 

k tomu, kto sme, čo robíme a kam smerujeme. Výrazne sa líšime od klasickej stredoškolskej 

predstavy práce chemika – nepotrebujeme plášť, nepracujeme v labáku, nevoniame výpary 

omamných rozpúšťadiel a nemáme ani každodennú možnosť a potrebu poliať sa kyselinou. 

Logicky by z toho potom pre „tvrdého“ experimentátora mohlo vypadnúť, že pravdepodobne 

teda nič nerobíme, čo samozrejme tiež nie je pravda. Aby sme sa vyhli i občasným mylným 

predstavám o práci teoretického chemika – naozaj celé dni na papieri nerátame reakčné 

entalpie      . V skutočnosti z chemického hľadiska potrebujeme kúsok kremíka. Teda 

technologicky presnejšie, rovno celý počítač. Na ňom sa dajú modelovať chemické reakcie aj 

bez labáku. Dosť bolo ale úvodných kecov, poďme preto priamo k úlohe. 

 

Čo budeme pre vyriešenie úlohy potrebovať? 

- počítač/notebook, nebojácni môžu skúsiť tablet či mobil 

- Excel či akúkoľvek jeho free variantu (LibreOffice, prípadne Google Sheets) 

- pripojenie na internet – budeme používať online softvér 

- trochu väčšiu (predovšetkým časovú) trpezlivosť ako minule 

- dobrú náladu, štipku odhodlania a chuť sa niečo naučiť 

 

Vzhľadom k tomu, že naším výkonným nástrojom je počítač, riešenia tentokrát budete 

odovzdávať (najlepšie) vo forme Excel súboru (.xlsx, resp. podobné), pričom sme pre vás 

pripravili formátovaný odpoveďový hárok. 

Nebude treba nič tlačiť ani prefocovať, máme totiž radi naše lykožrútom spapkané lesy 

a Gretzilla už číha v dnešnej dobe všade – netreba ju teda zbytočne dráždiť. 

 



V prípade akýchkoľvek technických či softvérových komplikácií nás určite neváhajte 

kontaktovať na e-mail hurajt3@uniba.sk, technika má byť totiž v tomto prípade pomocníkom, 

nie prekážkou. Spoločne všetko úspešne vyriešime!        

 

 

ÚVOD 

 

Klasická situácia – chudobný, zo študijných príčin 

nebrigádujúci študent v supermarkete uvažuje, čo by si 

kúpil ako lacné sladké aditívum na zmiernenie chuti 

železitej „minerálky“ tečúcej priamo z kohútika miestneho 

internátu. V snahe vytrieskať z vreckového viac ako istý 

„baštrnkujúci“ pán z vratiek DPH, zamieri 

k pestrofarebnému oddeleniu s nápisom SIRUPY. Ako tak očami listuje po cenovkách, náhle 

ho zarazí podvedome iritujúca skutočnosť – prečo je náplň každej fľašky inej farby? Mysľou 

opúšťa supermarket a kladie si ďalšie otázky: Prečo sú i chemické látky rôznej farby? Má to 

vôbec nejaké fyzikálno-chemické vysvetlenie? Dá sa to nejako merať? A samozrejme, nebol 

by to správny kvantovák, keby sa sám seba nespýtal asi najkľúčovejšiu otázku jeho života: 

Nevedel by som túto vlastnosť nejako počítačovo predpovedať a nasimulovať? Asi tušíte už 

správnu odpoveď. Tak preto šup-šup zobrať poľského čokoládového Mikuláša k pokladni 

a s dobrou minerálkou priamo k počítaču a ku knihám! Teraz ale trochu vážnejšieho čítania 

a zopár otázok: 

 

Čo je svetlo? 

Svetlo je časť spektra elektromagnetického žiarenia viditeľná ľudským okom o vlnových 

dĺžkach približne 400 – 800 nm. Ako je pre elektromagnetické žiarenie typické, svetlo má 

vlastnosti vlny (bežné javy ako odraz, lom, ohyb, interferencia, polarizácia) a zároveň i častice 

(fotóny). Z časticového (a kvantového) pohľadu na svetlo si možno predstaviť svetlo ako prúd 

častíc – fotónov, pričom energiu jedného fotónu možno vyjadriť tzv. Planckovým–Einsteinovým 

vzťahom: 

𝐸 = ℎ𝑓 =  
ℎ𝑐

𝜆
 

kde c je rýchlosť svetla, h predstavuje Planckovu konštantu, f je prekvencia a λ je vlnová dĺžka 

elektromagnetického žiarenia - svetla. 
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Ako možno jednoducho vysvetliť farebnosť látok? 

Kľúčovým javom pre farebnosť látky je absorpcia 

(pohltenie) svetla látkou. Spektrum bieleho svetla tvorí 

zmes všetkých farieb (vlnových dĺžok). Farebná látka 

absorbuje iba časť spektra bieleho svetla. Čo však my 

vidíme ako farbu danej látky, je v skutočnosti farba 

komplementárna (opačná) k farbe absorbovanej. Teda ak 

látka absorbuje zelené svetlo (vlnové dĺžky  medzi 490 – 

560 nm), v skutočnosti danú látku vidíme ako červenú 

a naopak, ak látka absorbuje červené svetlo (620 – 800 nm), danú látku vidíme voľným okom 

ako zelenú. Obrázok vpravo je „koliesko komplementarity farieb“ – farby, ktoré sú na ňom 

oproti sebe, predstavujú látkou pohltenú a nami vnímanú farbu svetla. 

 

Čo sa deje s látkou počas absorpcie? 

Ako možno vyčítať z Planckovho–Einsteinovho vzťahu, každá vlnová dĺžka svetla má 

priradenú energiu fotónu. Červené svetlo má najväčšiu vlnovú dĺžku, a teda najnižšiu energiu. 

Naopak, fialové svetlo má krátku vlnovú dĺžku a vysokú energiu. Energetický rozsah 

viditeľného svetla zodpovedá pre niektoré látky elektrónovým prechodom – látka absorbuje 

energiu a táto absorbovaná energia umožní elektrónom sa excitovať na vyššiu energetickú 

hladinu (do energeticky vyššie položených orbitálov).  

 

Ktoré látky sú zaujímavé pre UV-Vis spektroskopiu?  

UV-Vis spektroskopia študuje absorpciu látok v oblasti vlnových dĺžok od 10 do 800 

nm, okrem teda viditeľnej oblasti 400-800 nm (Vis) pridáva i ultrafialovú (UV) oblasť od 10 do 

400 nm (odtiaľ teda názov UV-Vis). Typicky takto skúmané látky sú konjugované organické 

zlúčeniny (so striedajúcimi sa jednoduchými a dvojitými väzbami), často používané ako 

syntetické potravinové farbivá. Ďalšou zaujímavou skupinou pre takéto štúdium sú aj 

komplexné zlúčeniny d-prvkov. 

 

Aké je experimentálne využitie UV-Vis spektroskopie? 

Typickým príkladom je použitie takejto spektroskopie v analytickej chémii pri 

stanovovaní koncentrácii napr. syntetických farbív v potravinách. Ak sa však trochu vymaníme 

z klasického pohľadu na vec a zameriame sa napr. na použitie, rozsah možností štúdia je 

obrovský  - od laserového ochladzovania molekúl až po skúmanie mechanizmov chemických 

reakcií. 

 

  



ÚLOHA 1 (5b) 

 

Všetky naše úlohy budú zamerané na výpočty UV-Vis spektier jednoduchých 

konjugovaných organických zlúčením, pričom sa budeme snažiť pozorovať niektoré zaujímavé 

závislosti. V prvej úlohe budeme hľadať hodnotu vlnovej dĺžky (λMAX), pri ktorej látka absorbuje 

najviac svetla, pre takéto jednoduché organické štruktúry (zapísané zjednodušeným 

štruktúrnym vzorcom): 

 

 

 

Návod na praktickú realizáciu – ÚLOHA 1 

 

Výpočty budeme realizovať programom GAMESS cez webové rozhranie: 

 

https://chemcompute.org/gamess/submit.html 

 

Pre zvládnutie všetkých náležitostí výpočtu si výpočet prvého spektra ukážeme spoločne. 

 

 

Vzorový kvantovo-chemický výpočet 

 

1. V sekcii  1.  si pomocou 2D molekulového editora klikaním a výberom z ponuky 

nakreslíme prvú štruktúru A: 

 

 

https://chemcompute.org/gamess/submit.html


 

 

 

 

2. Prejdeme do sekcie  2.  kliknutím na tlačidlo   Transfer   načítame 2D štruktúru do 3D 

zobrazovača, začne prebiehať rýchla optimalizácia štruktúry – počkáme na jej 

ukončenie (môže byť ukončená až po 500 krokoch, celý proces je však rýchly 

a nezaberie viac než pár sekúnd). 

 



 

 

 

3. V sekcii  4.  nastavujeme samotné parametre kvantovo-chemického výpočtu podľa 

nasledujúceho obrázku – meníme parametre označené v červenom krúžku, ostatné 

nechávame nezmenené: 

 

 

 

4. V sekcii  6.  klikneme na tlačidlo   Submit Job   a spustíme výpočet („job“). Krátko po 

spustení sme presmerovaní na stránku s informáciami o aktuálnom priebehu výpočtu 



so zobrazením informácii z výstupu. Dôležité je si do tabuľky poznačiť číslo 

výpočtu (job ID), ktoré nám umožní sa kedykoľvek k výsledku výpočtu vrátiť. 

Stránku môžete kľudne po spustení výpočtu opustiť/refreshnúť a výpočet zostane 

bežať v pozadí na serveroch webu. Takto nemusíme čakať hodinu na výsledok, 

môžeme pokojne pustiť i ďalšie výpočty súčasne a vďaka job ID sa k jednotlivým 

výpočtom vrátiť neskôr. Po poznačení si čísla job ID môžeme teda na webstránke opäť 

kliknúť na    Submit Job   a nastaviť parametre ďalšieho výpočtu. Na nasledujúcom 

obrázku je vyznačené číslo, ktoré je nutné si zapísať do tabuľky v odpoveďovom 

hárku. 

 

 

Vyhodnotenie výsledku výpočtu využitím job ID archívu 

 

1. Na webovej stránke klikneme v pravom hornom rohu na   Job Status  , pričom sa nám 

načíta výstup z posledného nami spusteného výpočtu: 



 

2. Do políčka Job ID zadáme číslo výpočtu, ktorý chceme skontrolovať a klikneme na 

tlačidlo   Check on Job  : 

 

 

 

3. Pre kompletné načítanie výstupu treba počkať na zmiznutie točiacich sa ozubených 

kolies v spodnej časti stránky a výpis EXECUTION OF GAMESS TERMINATED 

NORMALLY. Pri niektorých výpočtoch sa treba obrniť väčšou trpezlivosťou, môžu trvať 

aj pol-trištvrte hodiny. 

 

4. Ak už výpočet skončil, pre nájdenie hodnoty λMAX kliknite na tlačidlo   UV-Vis  . 



 

 

5. V spodnej časti stránky sa vám zobrazí UV-Vis spektrum v tomto prípade s jedným 

„píkom“. Kliknite na lupu a ľavým tlačidlom myši vyznačte a priblížte vrchol píku. 

 

 



 

6. Po viacnásobnom priblížení možno následne ľahko odčítať x-ovú súradnicu polohy 

„vrcholku píku“. Táto hodnota predstavuje hľadanú hodnotu λMAX pre štruktúru A, 

v tomto prípade je hodnota λMAX = 202 nm. Ak ste dostali približne rovnakú hodnotu (± 

2 nm) tak ste výpočet prvého spektra úspešne zvládli!        

 

 

 

7. V prípade, že vypočítané spektrum bude obsahovať píkov viac, hľadáme polohu 

vrcholu pre pík čo najviac nachádzajúci sa vpravo (s najväčšou vlnovou dĺžkou).  

 

Ak ste výpočet prvého spektra a určenie maxima λMAX zvládli, vypočítajte spektrá 

a nájdite maximá pre štruktúry B – E  uvedené na začiatku úlohy. Zistené hodnoty λMAX 

pre všetky štruktúry vpíšte do excelovského odpoveďového hárku. Parametre výpočtu 

pre každý jeden výpočet nastavte vždy rovnako ako bolo uvedené na obrázku sekcie  4.   

(mení sa iba štruktúra). 

 

ÚLOHA 2 (6b) 

 

Závislosť pre úlohu 2 

a) Z údajov z výpočtov pre Úlohu 1 možno vypozorovať istú závislosť zobrazenú na grafe 

v odpoveďovom hárku. Slovne popíšte, čo daná závislosť vyjadruje. 

 

b) V červenom rámčeku možno nájsť predpis rovnice popisujúci matematicky danú 

závislosť. Využitím tejto rovnice zistite počet dvojitých väzieb v polyéne  s hodnotou 

λMAX= 715 nm.  Zamyslite sa čo vyjadruje x-ová a y-ová os daného grafu. 



 

c) Na internete vyhľadajte štruktúru beta-karoténu. Podľa dĺžky konjugovaného reťazca 

a počtu dvojitých väzieb v reťazci s využitím rovnice v červenom rámčeku vypočítajte 

hodnotu λMAX beta-karoténu (zanedbajte dvojité väzby v uhlíkových cykloch). Na 

základe priloženého koláčového grafu približne určite farbu beta-karoténu. 

Pripomíname, že spektrá, ktoré ste napočítali sú absorpčné      . 

 

ÚLOHA 3 (9b) 

Hodnotu λMAX možno modulovať a posúvať oproti niektorej zo štruktúr z Úlohy 1 

(označenej ako R) pridaním rôznych funkčných skupín (substituentov), označených ako Y, na 

koniec reťazca. Vašou úlohou bude vypočítať hodnotu posunu λshift pre substituent Y. Najskôr 

získame hodnotu λMAX pre samotný reťazec R, následne λMAX pre substituovaný reťazec R-Y 

a obe hodnoty λMAX od seba odčítame, teda: 

 

λshift(Y) = λMAX(R-Y) -  λMAX(R) 

 

Parametre výpočtu nastavte vždy rovnako ako bolo uvedené na obrázku pre sekciu  4. . 

Základný reťazec a spôsob substitúcie realizujte podľa obrázka: 

 

 

 

Všetky substituenty, pre ktoré je potrebné vypočítať posun, nájdete v excelovskom 

odpoveďovom hárku. Rovnako si pre každý výpočet zaznamenajte číslo výpočtu (job ID). 

 

 

ÚLOHA 4 (5b) 

V tejto úlohe sa budete musieť zviditeľniť a z neviditeľnej látky urobiť viditeľnú! 

Ako? Vašou úlohou bude navrhnúť na základe vedomostí z predchádzajúcich úloh takú 

organickú štruktúru, ktorá bude mať hodnotu λMAX v oblasti viditeľného svetla (400 – 800 nm). 

Vzhľadom k istým technickým obmedzeniam budete musieť splniť nasledovné kritériá: 



 

- vaša štruktúra môže mať maximálne 14 uhlíkov 

- v danej štruktúre sa musí objaviť minimálne jeden substituent z úlohy 3 (môžu byť aj dva, 

teda jeden na každom konci reťazca) 

- dĺžka kvantovo-chemického výpočtu je limitovaná na 1 hodinu 

 

Celkovo navrhnite 2 rozdielne štruktúry, pre ktoré predpokladáte hodnotu λMAX v rozmedzí 

400 – 800 nm, pričom pre jednu z nich hodnotu λMAX získajte z kvantovo-chemického výpočtu. 

Parametre nastavte ako v obrázku zo sekcie  4. . Uveďte rovnako očakávanú farbu vašej látky 

a poprosíme vás povinne aj o číslo výpočtu (job ID). Zvážte aj obojstrannú substitúciu 

reťazca. Vaše štruktúry exportujte ako PNG obrázky pravým kliknutím na 3D zobrazovač, 

následne File – Export – Export PNG image. Obrázok si ukladajte v tvare nazov.png, treba 

uviesť i koncovku .png inak obrázok uloží nesprávne. Obrázky vložte na dve zelené plochy 

v excelovskom odpoveďovom hárku pre Úlohu 4.  

 

 

 

  



Problém 3 Povrchovo aktívne látky – využitie v koncentrovaní analytov 

 

Radoslav Halko (radoslav.halko@uniba.sk) 

 

Povrchovo aktívne látky (tenzidy) sú látky, ktoré majú schopnosť už pri nízkych 

koncentráciách vo veľkej miere meniť reakčné podmienky na fázovom rozhraní, čo sa 

prejavuje predovšetkým znížením medzifázovej energie sústavy, t. j. zmierni sa povrchové 

napätie. Hlavným charakteristickým znakom povrchovo aktívnych látok je ich difilný charakter. 

Táto vlastnosť charakteristická pre amfolyty je daná prítomnosťou hydrofilnej skupiny (hlavová 

časť) a hydrofóbnej skupiny (chvostová časť) v molekule povrchovo aktívnej látky. Hlavová 

časť molekuly je väčšinou tvorená z jednej resp. niekoľkých úplne alebo čiastočne 

disociovaných polárnych skupín, resp. neutrálnych skupín. Táto časť molekuly povrchovo 

aktívnej látky je vo vodnom prostredí hydratovaná a jej špecifická funkcia sa zakladá na silnom 

ovplyvnení celkovej polarity molekuly, jej celkového iónového charakteru ako aj rozdelenia 

elektrického náboja. Chvostová časť molekuly je prevažne tvorená z jedného resp. viacerých 

uhľovodíkových reťazcov. Dĺžka hydrofóbneho reťazca môže byť rozdielna a zahŕňa od 8 až 

po 20 atómov uhlíka v jednom reťazci. Táto hydrofóbna časť molekuly povrchovo aktívnej látky 

vo vodnom prostredí odpudzuje molekuly vody. V prítomnosti vody s ostatnými hydrofóbnymi 

zložkami vytvára prostredníctvom neväzbových interakcií (hydrofóbnych kontaktov) štruktúrne 

zoskupenia, z ktorých sú molekuly vody vytlačené. Na obrázku 1 je znázornená molekula 

(monomér) povrchovo aktívnej látky. 

 

 

Obrázok 1: Molekula (monomér) povrchovo aktívnej látky 

 

Pri nízkych koncentráciách sa povrchovo aktívne látky vo vodných roztokoch vyskytujú vo 

forme individuálnych molekúl (monomérov). Tie sa môžu napríklad adsorbovať na fázovom 

rozhraní medzi roztokom a vzduchom, kde potom vytvárajú rovnomernú vrstvu s hrúbkou 

jednej molekuly, tzv. monomolekulovú vrstvu povrchového filmu. Zvyšovaním koncentrácie 

povrchovo aktívnej látky nad určitú hodnotu, tzv. kritickú koncentráciu tvorby miciel (CMC), 

monoméry povrchovo aktívnej látky sa postupne zoskupujú a vznikajú dynamické agregáty 

nazývané micely. Micela je vlastne usporiadaný zhluk molekúl, resp. iónov, ktorý vzniká nad 

CMC. CMC je charakteristická pre každú povrchovo aktívnu látku. Micela ako typ lyofilnej 



koloidnej disperznej sústavy môže nadobúdať rôzne tvary, ako to je znázornené na obrázku 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 2: Rôzne tvary miciel: (A) tyčinkový, (B) guľový a (C) lamelový 

 

Extrakcia s využitím teploty zákalu micelárnych roztokov (CPE) využíva jav, pri ktorom 

vodný izotropný roztok povrchovo aktívnej látky, zahrievaný nad určitú teplotu tzv. teplotu 

zákalu micelárnych roztokov (CPT), sa zrazu stáva zakaleným následkom preskupenia 

micelotvorných zložiek, pričom vzniknú dve kvapalné fázy. Jedna je fáza obohatená povrchovo 

aktívnou látkou (obohatená fáza) a druhá vodná fáza obsahuje povrchovo aktívne látky s 

koncentráciou nižšou ako je kritická koncentrácia tvorby miciel (CMC). V závislosti od pomeru 

hustoty obohatenej fázy k hustote vodnej fázy, môže byť táto fáza prítomná ako spodná, alebo 

vrchná vrstva. Na obrázku 3 je znázornená schéme CPE experimentu. 

 

Obrázok 3: Experimentálna schéma CPE: 

A - vodný roztok obsahujúci analyty; B - vodný micelárny roztok, v  ktorom sú analyty solubilizované tenzidom; C - 

separácia a vznik dvoch fáz; D -odobratie koncentrovaných analytov z fázy obohatenej tenzidom 

 

  

 

(A) 

 

(B) 

 

(C) 

 



Úloha 1  

 

Priraďte umiestnenie solubilizovaných molekúl v štruktúre normálnej micely prierezu 

sférického tvaru: a) molekula neväzbovej látky, b) molekula slabo polárnej látky, c) molekula 

nepolárnej látky a d) molekula polárnej látky.  

 

Úloha 2  

 

Určite aké je poradie uvedených molekúl podľa ich schopností čo najúčinnejšie sa 

extrahovať z vodnej vzorky pri použití neiónových povrchovo aktívnych látok a zdôvodnite to. 

 

 
   

propazín metoxuron simazín atrazín 

 

Úloha 3 

 

50 ml vodnej vzorky obsahujúcej 5 mg propazínu bolo podrobených CPE extrakcii. Po 

CPE krokoch bolo získaných 100 l fázy obohatenej tenzidom. Vypočítajte koncentračný faktor 

a) ak sa vo fáze obohatenej tenzidom nachádza 2 mg propazínu a b) pri predpokladanej 100 

% výťažnosti extrakcie. 

 

Úloha 4 

 

Aké riešenie by ste museli zvoliť v CPE, ak by ste chceli dosiahnuť dvojnásobný 

koncentračný faktor, ak predpokladáte, že dosiahnete 100 % výťažnosť extrakcie? 

 

Úloha 5   

 

Vypočítajte výťažnosť CPE (%) ak 100 ml vodnej vzorky obsahujúcej 5 mg atrazínu 

bolo podrobených CPE extrakcii. Po CPE krokoch bolo získaných 200 l fázy obohatenej 

tenzidom obsahujúcej 2 mg atrazínu. 

  



Problém 4  Vplyv návykových látok na šírenie nervového vzruchu 

 

Táňa Sebechlebská (tana.sebechlebska@uniba.sk ) 

 

 V 2. kole CHEMoUKa sme riešili problémy spojené so vznikom elektrochemického 

napätia v galvanickom článku (baterka). Elektrochémia hrá dôležitú úlohu aj vo fyziologických 

procesoch ako je pohyb svalov, či šírenie nervového signálu. V tomto kole sa preto zameriame 

na význam fyzikálnej chémie vo fyziológii a budeme riešiť problémy spojené s membránovým 

potenciálom. Ten podmieňuje šírenie nervového signálu, ktorého podstatou je prechod 

elektrického prúdu. V úlohách sa ďalej zameriame na to, ako je membránový potenciál 

ovplyvnený návykovými látkami - alkoholom a opioidmi. 

 

Membránový potenciál 

 

 Zloženie roztokov vo vnútri a mimo bunky sa líši. Najčastejšie zastúpenými iónmi sú 

Na+, Cl- a K+. Na vonkajšej strane membrány prevládajú ióny Na+ a Cl-, zatiaľ čo v bunke sú to 

ióny K+ (Obr. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.: Základný model nervovej bunky 

 

 Rozdielne iónové zloženie ovplyvňuje výsledný elektrický náboj na oboch stranách 

membrány, v dôsledku čoho vzniká medzi vnútornou a vonkajšou stranou membrány 

elektrické napätie 𝑉𝑒𝑞, ktoré možno popísať Nernstovou rovnicou: 

 



𝑉𝑒𝑞 =
𝑅𝑇

𝑧𝐹
𝑙𝑛

[𝑋]𝑣𝑜𝑛𝑘𝑢

[𝑋]𝑣𝑛𝑢𝑡𝑟𝑖
 

 

kde R je plynová konštanta, T termodynamická teplota, z počet vymieňaných iónov, F 

Faradayova konštanta, [X] konentrácia iónu X v bunke a mimo bunky. 

 

 V bunkovej membráne sa navyše nachádzajú aj tzv. iónové kanály, cez ktoré ióny môžu 

prechádzať (najčastejšie je to len jeden druh iónov, preto poznáme draselné, sodné, 

chloridové, vápenaté a ďalšie iónové kanály). Tieto kanály môžu byť otvorené alebo zatvorené, 

a podľa toho sa mení priepustnosť (tzv. permeabilita membrány; čím je viac kanálov 

otvorených, tým je membrána pre daný ión priepustnejšia). To, ktoré a koľko kanálov je 

otvorených, závisí od rôznych podmienok ako je samotný potenciál membrány alebo 

prítomnosť chemických látok (napr. liekov, drog, hormónov, ATP a ďalších iónov ako Ca2+ 

alebo Mg2+). Permeabilitu membrány k jednotlivým iónom možno vyjadriť cez parameter 𝑝𝑥. 

Výpočet membránového potenciálu je potom daný nasledovne: 

 

𝑉𝑚 =
𝑅𝑇

𝐹
𝑙𝑛

𝑝𝐾[𝐾+]𝑣𝑜𝑛𝑘𝑢 + 𝑝𝑁𝑎[𝑁𝑎+]𝑣𝑜𝑛𝑘𝑢 + 𝑝𝐶𝑙[𝐶𝑙]𝑣𝑛ú𝑡𝑟𝑖

𝑝𝐾[𝐾+]𝑣𝑛ú𝑡𝑟𝑖 + 𝑝𝑁𝑎[𝑁𝑎+]𝑣𝑛ú𝑡𝑟𝑖 + 𝑝𝐶𝑙[𝐶𝑙]𝑣𝑜𝑛𝑘𝑢
 

 

Regulovaním iónového zloženia a pomerov permeabilít je možné meniť hodnotu 

membránového potenciálu a šírenie nervového signálu. 

 

Úloha 1 

 

a) Vypočítajte hodnotu pokojového membránového potenciálu pri telesnej teplote 36,5 °C. V 

tabuľke je uvedené iónové zloženie v bunke a mimo bunky ako aj pomer permeabilít pX 

jednotlivých iónov.  

Ión cvnútri [mol·dm-3] cvonku [mol·dm-3] pX 𝑉𝑚[mV] 

Na+ 15 145 0,05  

 
K+ 150 4 1 

Cl- 10 110 0,45 

 

b) V prvej fáze šírenia nervového vzruchu dochádza k nárastu membránového potenciálu a to 

preto, lebo permeabilita membrány k Na+ iónom sa výrazne zvýši (sodné kanály sa otvoria) a 

ióny Na+ tečú do bunky. Vypočítajte hodnotu potenciálu, keď 𝑝𝑁𝑎+vzrastie 300x.  

 



c) Pre šírenie akčného potenciálu je potrebné dosiahnuť minimálnu hodnotu potenciálu cca -

50 mV. Ak sa táto hodnota nedosiahne, elektrický signál sa ďalej nešíri. Vypočítajte, či je 

možné túto hodnotu dosiahnuť ak permeabilita membrány pre 𝑝𝑁𝑎+ vzrastie 300x a 𝑝𝐶𝑙− 100x 

(otvoria sa ako sodné tak aj chloridové kanály). Zhodnoďte, či sa po otvorení chloridových 

kanálov nervový signál bude alebo nebude šíriť. 

 

d) Vypočítajte hodnotu akčného potenciálu, keď 𝑝 pre Na+ aj K+ vzrastie 300x (otvoria sa sodné 

aj draselné kanály). Bude sa pri tomto potenciáli nervový signál šíriť?  

 

 

Úloha 2 

 

Molekuly alkoholu sa viažu na jeden z receptorov GABA, v dôsledku čoho dochádza k 

otvoreniu iónového kanála selektívneho k Cl- iónom.  

 

a) Ako sa zmení permeabilita membrány k Cl- iónom (narastie alebo klesne)? Otvorením týchto 

kanálov dochádza k zastaveniu alebo podpore šírenia nervového signálu? Prečo?  

 

b) Vysvetlite, prečo sa pod vplyvom alkoholu zvyšuje prah bolesti.  

 

 

Úloha 3 

 

 V tele máme vytvorených niekoľko opioidových receptorov. Opioidy sú známe svojimi 

analgetickými účinkami, často sa preto používajú v medicíne na utlmenie silných bolestí. 

Rizikom je, že na ne ľahko vzniká závislosť. Bolesť utlmujú preto, lebo sa na opioidový receptor 

viaže molekula ópia. Tento receptor sa potom rozdelí na dve časti, pričom jedna sa viaže aj 

na draslíkový kanál, ktorý sa otvorí ešte pred šírením akčného potenciálu.  

 Zjednodušene možno zapísať reakciu vzniku komplexu receptor-opioid (RO) ako: 

𝑅 + 𝑂 ⇌ 𝑅𝑂 

a popísať rovnovážnou konštantou 𝐾:  

 𝐾 =
[𝑅𝑂]

[𝑅][𝑂]
 

 Jednou z hypotéz, prečo vzniká závislosť na opioidoch je tzv. systém regulácie 

množstva receptorov. V tomto prípade sa dlhodobým užívaním opioidov znižuje množstvo 

receptora.  

 



a) Zaujímavou otázkou je, prečo máme v tele vytvorené opioidové receptory. Uveďte príklad 

opioidu, ktorý sa prirodzene vyskytuje v ľudskom organizme. 

 

b) Ako sa zmení permeabilita membrány ku K+ iónom v prítomnosti opioidov v tele (narastie 

alebo klesne)? Otvorením týchto kanálov dochádza k zastaveniu alebo podpore šírenia 

nervového signálu? Prečo? 

 

c) Vysvetlite, prečo je dlhodobým užívaním opioidov nutné zvyšovať dávku pre rovnaký efekt 

drogy. K zodpovedaniu Vám pomôže nasledujúca otázka: Ak majú mať opioidy stále rovnaký 

účinok (čiže koncentrácia [RO] je konštanta), ale zníži sa možstvo receptora [R] (napr. klesne 

2x), ako sa musí zmeniť koncentrácia opioidov v tele? 

 

d) Komplex receptor-opioid bráni šíreniu nervového signálu a teda tlmí efektívne vnímanie 

bolesti. Čím sa tohoto komplexu vytvorí viac, tým sa nervový signál viac utlmí. Keď sa podobne 

ako v predchádzajúcom príklade koncentrácia receptora [R] zníži 2x a príjem drogy sa 

nezmení ([O] je konštanta), aké dôsledky to bude mať na koncentráciu komplexu [RO]? Aký 

dôsledok to bude mať na vnímanie bolesti? Zdôvodnite. 

 

Literatúra 
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