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Problém 1  

Od Nobelovej ceny za fyziku 2021 k okysľovaniu oceánov a morí  

Táňa Sebechlebská (tana.sebechlebska@uniba.sk) 

Polovicu Nobelovej ceny za fyziku 2021 zíslali Syukuro Manabe a Klaus Hasselmann 

(obr. 1) za fyzikálne modelovanie zemskej klímy a ich prínos k presnému modelovaniu 

globálneho otepľovania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Syukuro Manabe and Klaus Hasselmann1 

 

 Je známe, že zvyšovanie oxidu uhličitého v atmosfére vedie ku globálnemu otepľovaniu 

a aj k okysľovaniu oceánov. Pred priemyselnou revolúciou (18.-19. storočie) bol obsah CO2 v 

atmosfére 0,028% a pH oceánov bolo stanovené na 8,16. V súčasnosti CO2 tvorí až 0.04% 

atmosféry a pH oceánov kleslo na 8,07. V roku 2100 sa odhaduje, že pH oceánov klesne až 

na 8,01 alebo dokonca, ak nič neurobíme, na 7,67.2 Tieto javy negatívne ovplyvňuje aj tvorbu 

usadených hornín, koralov a lastúr, ktoré sú tvorené uhličitanom vápenatým, a ktorého 

rozpustnosť je práve ovplyvnená pH.  

 Na obr. 2 je zobrazené, ako sa dostáva CO2 do oceánov a aký je jeho ďalší osud. Oxid 

uhličitý je čiastočne rozpustný vo vode (krok 2), pričom koncentrácia rozpusteného CO2 

([CO2]aq) je daná Henryho zákonom 

 

𝑘𝐻 =
𝑝𝐶𝑂2

[𝐶𝑂2]𝑎𝑞
 

 
1 https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2021/summary/ 

2https://www.climate.gov/news-features/featured-images/ocean-acidification-today-and-

future 



Pričom 𝑘𝐻 je Henryho konštanta a pre CO2  pri 25°C má hodnotu 29,76 atm dm3 mol-1 

(1atm=101 325 Pa). 𝑝𝐶𝑂2
 označuje parciálny tlak CO2 . 

Týmto sa to celé ale len začína. [CO2]aq ďalej reaguje s vodou (krok 3) pričom vzniká kyselina 

uhličitá. Tento proces opisuje rovnovážna konštanta KH 

𝐾𝐻 =
[𝐻2𝐶𝑂3]

[𝐶𝑂2]𝑎𝑞
 

kde [H2CO3] označuje rovnovážnu koncentráciu H2CO3. Pre kyselinu uhličitú má hodnotu 

0,0017. Kyselina uhličitá je slabá dvojsýtna kyselina, a preto hydrolyzuje do dvoch stupňov. 

Najskôr vzniká hydrogén uhličitanový anión (krok 4) a z neho potom uhličitanový anión (krok 

5). V oboch krokoch sa uvoľňuje oxóniový katión. Tieto dva procesy charakterizujú konštanty 

acidity 𝑝𝐾𝐴1 = 3,6 (krok 4) a 𝑝𝐾𝐴2 = 10,25 (krok 5). Nakoniec uhličitanové ióny reagujú s 

vápenatými aniónmi a vzniká uhličitan vápenatý (krok 6). Jeho množstvo je dané rovnovážnou 

konštantou nazývanou súčin rozpustnosti 𝐾𝑠 (definícia je súčasťou úlohy 3F) a jeho hodnota 

je pre uhličitan vápenatý  4,47.10-9. 

 

Obr. 2. “Životný cyklus“ oxidu uhličitého vo vode. 

 

 

 



Úloha 1. 

 

A) Hneď na začiatok, aby sme úplne nekrivdili skleníkovému efektu. Vyhľadajte na 

internete, aká by bola priemerná teplota na Zemi, keby nebol prítomný. 

 

B) Aj keď sa pri riešení globálnej krízy spomínajú hlavne riešenia spojené so znížením 

oxidu uhličitého v atmosfére, jedna zlúčenina v atmosfére je z hľadiska globálneho 

otepľovania horšia. Vyhľadajte ktorá zlúčenina to je a uveďte dôvod, prečo je horším 

skleníkovým plynom ako CO2. 

 

C) Nobelova cena za chémiu za opísanie príspevku jednej konkrétnej molekuly ku 

skleníkovému efektu bola udelená pred viac ako desaťročím. Vyhľadajte, kto túto 

Nobelovu cenu získal a za čo. 

 

Úloha 2 

O koľko percent sa zvýšila koncentrácia H+ iónov v oceánoch oproti stavu pred priemyselnou 

revolúciou, ak pôvodne bolo pH 8,16 a dnes je 8,07. Vypočítajte aj percentuálnu zmenu 

koncentrácie H+, ktorú možno očakávať v roku 2050 (8,01). 

 

Úloha 3. 

V tejto časti úlohy sa budeme zaoberať rozpustnosťou uhličitanu vápenatého, ktorá závisí od 

pH. Úlohou bude vypočítať, koľko uhličitanu vápenatého sa rozpustilo/vyzrážalo v 

Stredozemnom mori od priemyselnej revolúcie. Objem Stredozemného mora budeme 

považovať v čase za konštantný a to 3,75.106 km3. 

 

Výpočet má viac krokov, pretože je potrebné vypočítať niekoľko hodnôt. Výsledky vpíšte do 

tabuľky. 

 

pH 8,16 (pred priemyselnou revolúciou) 8,07 (súčasnosť) 

𝑝𝐶𝑂2   

[CO2]aq   

[H2CO3]   

[HCO3
-]   

[CO3
2-]   

[Ca2+]   

 

 



A. Z percentuálneho zastúpenia CO2 v atmosfére vypočítajte jeho parciálny tlak v čase pred 

priemyselnou revolúciou a v súčasnosti. 

 

B. Vypočítajte, koľko CO2 je rozpusteného vo vode [CO2]aq (pred priemyselnou revolúciou a v 

súčasnosti).  

 

C. Vypočítajte rovnovážnu koncentráciu [H2CO3] (pred priemyselnou revolúciou a v 

súčasnosti).  

 

D. Napíšte vzťah pre konštantu acidity hydrolýzy H2CO3 do prvého stupňa a vypočítajte 

koncentráciu HCO3
- (pred priemyselnou revolúciou a v súčasnosti).  

 

E. Napíšte vzťah pre konštantu acidity hydrolýzy H2CO3  do druhého stupňa a vypočítajte 

pomocou rovnice rovnovážnu koncentráciu CO3
2- (pred priemyselnou revolúciou a v 

súčasnosti).   

 

F. Napíšte vzťah pre konštantu rozpustnosti 𝐾𝑆 CaCO3 a vypočítajte koncentráciu iónov [Ca2+] 

v Stredozemnom mori (pred priemyselnou revolúciou a v súčasnosti).   

 

G. Z rozdielu koncentrácie [Ca2+] v minulosti a v súčasnosti vypočítajte hmotnosť CaCO3, ktoré 

sa rozpustilo/vzniklo od priemyselnej revolúcie v Stredozemnom mori.  

 

H. Okysľovanie oceánov vplýva  

a) Pozitívne (znižuje množstvo CO2 v atmosfére) 

b) Negatívne (zvyšuje množstvo CO2 v atmosfére) 

Na celkové množstvo CO2 v atmosfére? Odpoveď zdôvodnite  

  



Problém 2 

Vonné látky – ak to necítiš, choď radšej na test... 

Henrieta Stankovičová  

(henrieta.stankovicova@uniba.sk) 

 

Prchavé látky, ktoré človek vníma pozitívne, označujeme ako vôňa alebo aróma, a ako 

pach, prípadne zápach, ak je vôňa nepríjemná. U laikov sa svet vôní (parfumérie) spája s 

pôvabom, snami, romantikou, drahými olejmi extrahovanými z exotických rastlín a pod. 

V spojitosti s vôňami nám napadnú mená veľkých parfumérov a módnych domov ako Jean 

Patou, Francois Coty, Chanel, Christian Dior atď. Za všetkým týmto pôvabom stojí moderný 

priemysel so silným vedeckým základom a jadrom tejto vedy je chémia. 

Parfum je umelecká kompozícia, podobne ako maľba alebo symfónia. Parfumy používajú 

esenciálne oleje a aromatické chemikálie tak ako maľba používa farby a symfónia hudobné 

tóny. Jazyk parfumérie sa podobá jazyku hudby v tom, že parfuméri hovoria o tónoch 

(jednotlivých zložkách vône), akordoch alebo harmónii (príjemné kombinácie tónov) 

a disharmónii (kombinácie tónov, ktoré vyvolávajú nepríjemný efekt). Parfum je zmes vonných 

esenciálnych olejov alebo aromatických zlúčenín, fixátorov a rozpúšťadiel použitých na 

vytvorenie atraktívnej, esteticky príjemnej vône.  

 

Slovo parfum pochádza z latinského per fumum (cez dym). Umenie výroby parfumov začalo v 

starovekom Egypte a neskôr ho rozvinuli Rimania a Peržania. V týchto civilizáciách bol parfum 

vzácny a používal sa najmä počas náboženských rituálov (pálenie kadidla) ako to dosvedčujú 

staroveké texty a archeologické vykopávky. V období 8.-14. storočia sa parfumérstvo výrazne 

rozvinulo, keďže sa v arabských krajinách na extrakciu olejov a aróm z rastlín začala využívať 

destilácia s vodnou parou.  

mailto:henrieta.stankovicova@uniba.sk


 

Do Európy parfumérstvo priniesli v 14. storočí križiaci po návrate zo Svätej zeme. Používanie 

parfumov sa potom rozšírilo po celej Európe medzi aristokraciou a prvý moderný parfum, 

pozostávajúci z vonných olejov zmiešaných v alkoholovom roztoku, bol vytvorený v roku 1370 

v Uhorsku na príkaz uhorskej kráľovnej Alžbety. Počas talianskej renesancie sa hlavným 

mestom parfumov stali Benátky. Od šestnásteho storočia sa parfumérstvo postupne presúvalo 

do Francúzska a jeho región Grasse sa postupne stal centrom výroby parfumov a kozmetiky. 

Materiály používané parfumérmi sú rozdelené do troch skupín: prírodné zložky, syntetické 

látky a základy. K prírodným zložkám patria esenciálne oleje, pevné substancie, živice, 

absolútny alebo maslá, ktoré sa izolujú z prírodných surovín. Najčastejšie používanými 

technikami sú destilácia s vodnou parou, extrakcia rozpúšťadlom (najčastejšie etanolom alebo 

hexánom), extrakcia superkritickou kvapalinou, frakcionácia a lisovanie. Prírodnými 

surovinami sú rastliny a ich časti (kvety, puky, plody, listy, kôry, dreviny, živice, gumy, semená, 

korene ) a lišajníky. Chemicky sú za typický zápach prírodných extraktov zodpovedné 

sekundárne metabolity rastlín, ako sú terpény, norizoprenoidy alebo deriváty mastných 

kyselín. Na zloženie prírodného extraktu vplýva ako odroda tak aj pôvod rastliny. Okrem toho 

na čuchový materiál má vplyv aj to, z ktorej časti rastliny je materiál izolovaný. Napríklad ak sa 

na destiláciu s vodnou parou použije škoricová kôra, získame esenciálny olej bohatý na 

škoricový aldehyd, zatiaľ čo destiláciou listov škorice vzniká esenciálny olej bohatý na eugenol. 

Živočíšne vonné materiály ako je cibet, pižmo alebo ambra sa tradične používali ako fixačné 

prostriedky. Všetky však boli nahradené syntetickými chemickými látkam. Jedinou výnimkou 

je absolútny včelí vosk, ktorý sa stále používa na výrobu parfumov. Napriek ich historickému 

využitiu v parfumérii a ich jedinečnej komplexnosti vôní sú náklady na mnohé prírodné zložky 

neúmerné vysoké. Kvôli nízkej výťažnosti extrakcie ako aj nedostatku materiálov sú niektoré 

prírodné zložky, ako je ruža alebo absolútny jazmín, ťažko dostupné na denné použitie. Mnohé 

prírodné extrakty sotva pripomínajú skutočné prírodné vône, keďže použitá teplota, 

rozpúšťadlá často narúšajú vôňu suroviny. Všetky tieto obmedzenia podporujú používanie 

syntetických alternatív.  

 

 



Tabuľka č.1. Množstvo botanického materiálu potrebného na získanie 1kg prírodného extraktu.  

Produkt Extrakt Krajina  Odroda Množstvo 

Mandarínka olej Taliansko Citrus reticulata 1350 kg plodov 

Nerol olej Tunisko Citrus aurantium 1000 kg kvetov 

Jazmín absolút Egypt Jasminum 

grandiflorum L. 

400 kg kvetov 

Ruža olej Bulharsko Rosa damascena 4500 kg kvetov 

Ruža absolút Turecko Rosa damascena 700 kg kvetov 

Iris absolút Taliansko Iris pallida 2000 kg koreňov 

Pačuli olej Indonézia Pogostemon cablin 

(Blanco) 

50 kg listov 

Vetiver olej Haiti Vetiveria 

zizanoides L. 

250 kg koreňov 

Absolút – vysoko koncentrovaný, veľmi aromatický extrakt z rastliny 

Prvou syntetickou látkou, ktorá sa použila do parfémov, bol kumarín. Táto zlúčenina bola 

izolovaná v 1856 extrakciou z fazule Tonka (Dipteryx odorata) 80% etanolom. Po jej syntéze 

W. H. Perkinom (v roku 1868) sa začala od roku 1884 používať v parfumérstve (Fougère 

Royale, Houbigant, 1884).  

O O   

 

Mnohé prírodné molekuly je možné reprodukovať pomocou organickej syntézy. Pripraví sa 

chemicky definovaná zlúčenina (napr. vanilín), ktorá je často stabilnejšia a lacnejšia ako 

prírodné zložky. Dalšími syntetickými alternatívami sú umelé vonné molekuly – takéto 

molekuly sa nenachádzajú v prírode (napr. etylvanilín), ale umožňujú parfumérom viac 

kreativity a často poskytujú vône, ktoré nie je možné izolovať z prírodných materiálov (napr. 

tóny oceánu – Calone (melónový ketón, Pfizer) alebo tóny kože – safraleín (Givaudan). 



Niektoré veľké parfumérske domy (napríklad Givaudan ) vyvinú ročne okolo 2000 molekúl, ale 

len 3 alebo 4 z nich uvedú na trh.  

Treťou skupinou vonných zložiek sú základy. Sú to jednoduché receptúry, ktoré poskytujú 

vopred vyrobenú vonnú zmes a používajú sa na prinesenie špecifických čuchových vnemov, 

ako sú kožovité, ovocné alebo kvetinové tóny. Základy predstavujú niekoľko výhod pre 

parfumérov -uľahčujú používanie účinných zložiek, ktoré je ťažké priamo pridať vo veľmi 

nízkych množstvách do kompozícií, sú alternatívou k použitiu materiálov živočíšneho pôvodu, 

ktoré už nie sú dostupné  

Najznámejšia klasifikácia vôní bola vyvinutá v roku 1984 Société Française de Parfumerie 

(SFP) a je založená na siedmich čuchových rodinách:  citrusové – typické sú vône citrónu, 

limetky, bergamotu, mandarínky, pomaranča a grapefruitu; kvetinové – najpočetnejšia rodina 

vôní. Tóny ruže, jazmínu, ľalie, magnólie, konvaliniek, levandule a celej záhrady kvetín; 

drevité – jesenné vône so základom hrejivých tónov dreva, ako sú cédrové, santalové alebo 

ružové drevo; fougère (paprade) a chypre - základom je cyprus, paprade, ihličnan, labdanum 

a pačuli, zvyčajne ich podčiarkujú tóny levandule a bergamotu; orientálne – jantárové tóny, 

ako vanilka, fazuľa tonka a balzamy, korenisté tóny pripomínajúce klinček a škoricu a drevité 

tóny s pačuli a santalovým drevom; kožené – zmyselné a elegantné, tieto vône sa vyznačujú 

tónmi spojenými s kožou. Dopĺňa ich aróma medu, dymu, tabaku, pižma či kadidla.  

Na kombináciu vôní v parfumoch vyvinul Jean Carles vyvinul metódu – tzv. parfumovú 

pyramídu - v ktorej sú ingrediencie rozdelené do troch kategórií podľa toho, aká je ich 

prchavosť a trvácnosť. Tieto tri kategórie sú známe ako vrchné tóny, stredné tóny a základ. 

Parfumová pyramída, teda rozdelenie esenciálnych olejov do určitých skupín, nie je ani 

zďaleka dokonalým modelom. Slúži skôr ako koncept na vizualizáciu a zjednodušenie pri 

tvorbe parfumovej zmesi. Nie všetky parfumy sú postavené na rovnakej pyramíde, niektoré sú 

dokonca oveľa zložitejšie, ako iba 3 úrovne. Tým, že sa vôňa parfumu mení v priebehu času, 

čiže esenciálne oleje rôzne prchajú, treba ich kombinovať tak, aby sa vôňa udržala čo 

najdlhšie. 

 

Vrchné aromatické tóny – „hlava“ - ako prvé sa odparujú esenciálne oleje, ktoré obsahujú 

najviac malých molekúl, ktoré sa vyznačujú vysokou prchavosťou, to znamená, že voňajú 



krátku dobu. Zároveň, je to prvá vôňa, ktorú naše zmysly zachytia a to je ten prvý dojem, ktorý 

je veľmi dôležitý, pretože rozhoduje o tom, či nás vôňa niečím zaujala. Sú to krátke, ostré a 

silné vône. Tieto vône zaznamenáme, ako prvé a podľa nich si utvárame prvý dojem. Môžeme 

ich cítiť prvých 15 minút. Medzi najbežnejšie patria citrusy, byliny alebo ľahké ovocie. Obsah 

olejov z celkovej zmesi je 5-20%. Sú to osviežujúce, čisté, radostné, inšpirujúce, srdečné a 

energetizujúce vône.  

Stredné aromatické tóny – „srdce“ - objavujú sa neskôr, keď vrchné tóny vyprchajú a 

pretrvávajú tak, aby prekrývali základné tóny, ktoré potrebujú nejaký čas, aby vyzreli a dotvorili 

kompozíciu vône. Môžu prchať rýchlejšie, ale aj pomalšie a dávajú celej parfumovej zmesi 

„srdce“, čiže sú jadrom celého parfumu. Ich vôňa pretrváva okolo 30-60 minút. Väčšinou sú to 

kvetinové vône, zelené vône, ovocné alebo niektoré koreniny. Obsah olejov z celkovej zmesi 

je 50-80%. Sú to vyvažujúce a otepľovacie vône.  

Základné aromatické tóny – „základ“ - sú esenciálne oleje s veľkými molekulami, ktoré prchajú 

veľmi pomaly, čiže sa ich vôňa udrží dlhý čas a naše zmysly ich vnímajú najdlhšie. Tieto oleje 

dotvárajú zmes, ktorú cítime aj niekoľko hodín. Sú to balzamické a drevité vône. Obsah 

základných tónov v zmesi je 5-20%. Mnohé z nich patria aj do špeciálnej skupiny fixátorov 

vône. Sú to upokojujúce, relaxačné, bohaté vône. 

Na opis senzorických vlastností vonných zložiek sa používajú ich fyzikálno-chemické 

charakteristiky, najmä tlak nasýtených pár (prchavosť zložky) a rozdeľovací koeficient 

oktanol/voda (hydrofóbnosť/hydrofilnosť zložky, t.j. akú má zložka afinitu k povrchu, na ktorý 

je nanesená). Vône musia byť prchavé, aby ich bolo možné vnímať. Všeobecne molekuly s 

menej ako ôsmimi atómami uhlíka vo svojej štruktúre príliš prchavé na použitie pri tvorbe 

parfumov. Zlúčeniny, ktoré obsahujú viac ako 18 atómov uhlíka zvyčajne nie sú dostatočne 

prchavé, aby sa dostali k čuchovým receptorom v nose. Prchavosť je tiež ovplyvnená 

schopnosťou vonnej zložky vytvárať neväzbové interakcie podľa povahy jej štruktúry 

(ovplyvňuje ich prítomnosť funkčných skupín). Čím je molekula polárnejšia, tým ľahšie sa 

vytvoria elektrostatické interakcie, vodíkové väzby k okolitým molekulám či už ide o iné vonné 

molekuly, celulózu (papierové prúžky), alebo proteíny (koža, vlasy). 

Počas skladovania sa kvalita konečného produktu vyvíja: vôňa sa vyvíja a mení sa aj matrica. 

Preto je potrebné kontrolovať fyzikálne a chemické vlastnosti parfumov, aby sa zaistila 

absencia významných zmien v čase predtým ako sa produkt dostane na trh. Skúšky stability 

pozostávajú z jednorazového pozorovania  akýchkoľvek zmien vône v matrici produktu aj v 

konečnom obale ako aj z pozorovania ako akýkoľvek zmien v produkte počas obdobia 

zrýchleného skladovanie pri rôznych podmienkach. Zrýchlené testy sú do veľkej miery 

založené na Arrheniovej rýchlostnej rovnici: na každých 10 °C nárastu teploty sa rýchlosť 



reakcie sa zdvojnásobí. V dôsledku toho sa 12-mesačné starnutie pri 20 ˚C rovná 12-

týždňovému starnutiu pri 40 ˚C alebo 6-týždňovému starnutiu pri 50 °C alebo 3- týždňovému 

starnutiu pri 60 °C. V praxi, parfumérske spoločnosti testujú všetky svoje produkty pri 0-4 °C, 

20 alebo 25 °C a 37 °C minimálne počas 12 týždňov (štandard). Tieto podmienky sú zvyčajne 

prísnejšie ako skutočné podmienky, aby sa zabezpečila dobrá stabilita. Okrem toho je možné 

v závislosti od balenia produktu uskutočniť ďalšie testy stability. Testy vlhkosti sa robia pre 

produkty ktoré môžu byť pravdepodobné zabalené do priepustných materiálov, ako je papier 

alebo lepenka. Testy vlhkosti bežne pozostávajú zo sledovania akýchkoľvek zmien v 

podmienkach vysokej vlhkosti, t.j. je 37 °C/70% relatívnej vlhkosti alebo 40 °C/80% relatívnej 

vlhkosti. Testovanie svetlom sa bežne vykonáva aj pri výrobkoch, ktoré budú vystavené 

dennému svetlu alebo silnému slnečnému žiareniu. 

 

Úloha 1 

Na izoláciu esenciálnych olejov sa využíva destilácia vodnou parou. Aký je princíp tejto 

izolačnej metódy? Vysvetlite prečo je takáto destilácia vhodná na izoláciu látok z prírodných 

materiálov.  

Úloha 2 

Pomocou jednoduchého päťuhlíkového stavebného bloku (izoprénová jednotka) príroda 

vytvára rôzne chemické štruktúry (terpenoidné chemikálie) s nekonečnou rozmanitosťou 

štruktúrnych variácií a širokým spektrom biologických funkcií (slúžia na rôzne účely vrátane 

obrany, signalizácie a ako kľúčové látky v metabolických procesoch).  

a) Aký je rozdiel medzi terpénom a terpenoidom? 

b) V nasledujúcich štruktúrach vyznačte C5 stavebné izoprénové jednotky:  

 

 

 



Úloha 3 

V parfumérstve sa využíva 5 kľúčových terpenoidov - geraniol/nerol, linalool, citronelol, 

citronelal a citral – ako východiskových látok na prípravu iných terpenoidov. Geraniol/nerol, 

linalool, citronelol a citronelal sa používajú aj ako zložky parfémov.  

a) Nakreslite štruktúrne vzorce týchto zlúčenín. 

b) Zoraďte tieto terpenoidy podľa stúpajúcej prchavosti. Svoje riešenie zdôvodnite. 

c) Ktorý z týchto terpenoidov, ak sa nanesie na pokožku ako súčasť parfému, „vydrží“ 

na pokožke najdlhšie? Vysvetlite prečo. 

 

Úloha 4 

Civetón (4) je atraktívnou zložkou pižmových parfumy a je jedným z najnáročnejších 

syntetických cieľov príprav makrocyklickej zložky pižma vďaka jeho unikátnej 17-člennej 

štruktúra. 

 

a) Vypočítajte, koľko metylesteru kyseliny dec-9-énovej potrebujete na prípravu 250 mg 

civetónu, ak ho budete syntetizovať podľa vyššie uvedenej schémy (v schéme máte 

uvedené výťažky čistých medziproduktov). 

b)  Obsah civetónu v parfume je zvyčajne v rozmedzí 0,02-0,31 %. Vypočítajte molárnu 

koncentráciu civetónu v 100 ml parfumu (Extrait de Parfum), parfumovej vody (Eau de 

Parfum), toaletnej vody (Eau de Toilette), kolínskej vody (Eau de Cologne) a Eau 

Fraîche za predpokladu, že celkový obsah vonných zložiek v parfume je 25% a z nich 

predstavuje civetón 0,1%. Ďalej predpokladajte, že celkový obsah vonnej zložky 

v jednotlivých vodách klesá v poradí 10%, 7%, 4% a 1%. 
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Problém 3 

Úvod do acidobázických rovnováh, z ktorého nebudeš kyslý  

Karin Schniererová (schniererova1@uniba.sk) 

Kyseliny a zásady zohrávajú v našich životoch dôležitejšiu úlohu ako sa možno na prvý 

pohľad zdá. Správne pH je dôležité pre fungovanie nášho organizmu, ale ovplyvňuje aj 

procesy v životnom prostredí a acidobázické reakcie patria medzi najdôležitejšie reakcie 

v biologických systémoch.  

 

pH škála kyselín a zásad, s ktorými sa stretávame v každodennom živote. 

Slovo kyselina je historickým označením pre látky s kyslou chuťou, nehovorí však nič o ich 

štruktúre. Prvú teóriu kyselín a zásad vypracoval v druhej polovici 19. storočia švédsky chemik 

Svante Arrhenius. Kyseliny definoval ako látky, ktoré vo vodnom roztoku zvyšujú koncentráciu 

oxóniových katiónov H3O+ a zásady ako látky, ktoré vo 

vodnom roztoku zvyšujú koncentráciu hydroxidových 

aniónov OH-. Táto teória má niekoľko nedostatkov 

a hlavným je, že sa vzťahuje iba na vodné roztoky. 

Presnejší koncept teórie kyselín a zásad predstavili 

nezávisle od seba Johanes N. Brønsted (vľavo) 

a Martin Lowry (vpravo).  

   

Brønstedova-Lowryho teória kyselín a zásad 

Základný koncept acidobázických reakcií podľa tejto teórie je, že ak spolu reagujú kyselina 

a zásada, tak z kyseliny vzniká odštiepením katiónu vodíka H+ konjugovaná zásada a zo 

zásady vzniká prijatím katiónu vodíka H+ konjugovaná kyselina. Základné pojmy sú potom 

definované: 

Kyselina = zlúčenina resp. častica, ktorá je schopná odštiepiť katión vodíka H+ (protón) 

 

mailto:schniererova1@uniba.sk


Zásada = zlúčenina resp. častica, ktorá je schopná prijať katión vodíka H+ (protón) 

Acidobázická reakcia = rovnovážna reakcia medzi kyselinou a zásadou za vzniku novej 

kyseliny a novej zásady 

                 

 

Schéma acidobázickej reakcie kyseliny chlorovodíkovej s hydroxidom sodným. 

V uvedenom príklade je chlorid sodný konjugovanou zásadou k pôvodnej kyseline 

chlorovodíkovej – odštiepením kyslého vodíka vznikol chloridový anión a voda je 

konjugovanou kyselinou k pôvodnej zásade NaOH – vznikla naviazaním katiónu vodíka H+ na 

voľný elektrónový pár hydoxidového aniónu.  

Kyslosť a zásaditosť je však relatívna a mnohé zlúčeniny môžu v závislosti od partnera 

reagovať ako kyseliny, ale aj ako zásady. Príkladom je kyselina benzoová, ktorá sa 

v prítomnosti bázy správa ako kyselina a odštepuje katión H+ zo svojej karboxylovej skupiny, 

ale v prítomnosti silnej anorganickej kyseliny sa správa ako zásada a protonizuje sa. 

Z príkladu vyplýva potreba kvantitatívne definovať silu kyselín. 

 

Schéma acidobázickej reakcie kyseliny benzoovej s hydroxidom draselným. 



 

Schéma acidobázickej reakcie kyseliny benzoovej s kyselinou sírovou. 

Sila kyselín  

Kyselina je tým silnejšia, čím ľahšie odštiepi protón. Pre každú acidobázickú rovnováhu sa dá 

stanoviť disociačná konštanta Ka, ktorá je rovnovážnou konštantou pre reakciu kyseliny 

s vodou za vzniku oxóniových katiónov a konjugovanej bázy.  

        

Poznámka: Keďže sa sila kyselín zisťuje vo veľmi zriedených roztokoch, tak koncentrácia vody 

prevyšuje koncentrácie ostatných častíc o niekoľko poriadkov a dá sa  považovať za 

konštantu. 

Hodnoty Ka sa pre rôzne zlúčeniny pohybujú vo veľmi širokej oblasti od 1010 až po 10- 50 a preto 

sa z praktických dôvodov využíva hodnota pKa, ktorá je záporným dekadickým logaritmom 

disociačnej konštanty Ka. Čím je hodnota pKa nižšia, tým je kyselina silnejšia a jej 

konjugovaná báza je slabšia. Na silu jednotlivých kyselín má vplyv mnoho faktorov ako napr. 

sila väzieb, elektronegativita, hybridizácia, stabilita vzniknutého aniónu, či elektrónové efekty 

..... ale o tom ako predpovedať správanie sa molekúl v acidobázických reakciách na základe 

ich štruktúry si povieme niekedy nabudúce. 

 

 

pKa hodnoty vybraných anorganických a organických zlúčenín. 

Ka =  
[H3O+]. [A−]

[HA]
 pKa = -log Ka 



 Viacsýtne kyseliny, teda také, ktoré majú vo svojej štruktúre viac kyslých vodíkov môžu 

disociovať do viacerých stupňov a každý stupeň disociácie má vlastnú disociačnú konštantu.  

Acidobázické reakcie sú vratné a ustaľujú sa v rovnovážnom stave. Na ktorú stranu je 

posunutá rovnováha môžeme zistiť porovnaním pKa hodnôt kyselín na oboch stranách reakcie 

(t.j. pôvodnej a konjugovanej). Rovnováha je posunutá tak, aby bola silenejšia kyselina 

viac disociovaná, teda na stranu slabšej kyseliny.  

 

Schéma acidobázickej reakcie kyseliny octovej s etanolátom sodným. 

Vzťah medzi pKa a pH 

Ako určite viete, pH je záporný dekadický logaritmus koncentrácie oxóniových katiónov, takže 

je závislé od koncentrácie vodného roztoku, ktorého kyslosť resp. zásaditosť chceme stanoviť. 

pKa je špecifická konštanta, nezávislá od koncentrácie, pomocou ktorej dokážeme 

predpovedať správanie molekuly pri určitom pH.  

O matematickom vzťahu medzi týmito dvoma hodnotami hovorí Hendersonova-

Hasselbalchova rovnica, z ktorej vyplýva, že ak je pKa rovné pH, tak je koncentrácia kyseliny 

rovná koncentrácii jej konjugovanej bázy a teda je disociovaná presne polovica molekúl 

kyseliny. 

 

 

Nasledujúci príklad opäť ukazuje, že kyslosť a zásaditosť sú relatívne. Kyselina propánová 

s pKa 4,87 sa pri pH = 8 bude správať ako kyselina  a disociuje sa ([A-]/[HA] >1), toto prostredie 

je pre ňu bázické, avšak fenol s pKa až 9,9 bude pri pH = 8 stále protonizovaný ([A-]/[HA] <1). 

 

pH = pKa + log 
[A−]

[HA]
 



Zlúčeniny, ktorých protonizovaná a disociovaná forma majú 

rozličnú farbu môžeme využívať ako acidobázické 

indikátory. Typicky sú to slabé organické kyseliny alebo 

zásady, ktoré obsahujú také funkčné skupiny, ktorých 

disociáciou resp. protonizáciou dochádza k zmene rozloženia 

π-elektrónov a teda aj vlnovej dĺžky svetelného spektra, ktorú 

molekula absorbuje. Prvý indikátor, s ktorým mladí chemici 

prichádzajú do styku je často lakmusový papierik, ktorý sa 

v zásaditom prostredí (pH>7) sfarbuje na modro a v kyslom prostredí (pH7) sfarbuje na 

červeno. Rôzne pKa hodnoty indikátorov však umožňujú ich široké využitie napr. pri 

acidobázických titráciách na vizuálne indikovanie bodu ekvivalencie dosiahnutom pri rôznych 

pH. Rozsah pH, pri ktorom môžeme pozorovať farebnú zmenu sa nazýva funkčná oblasť 

indikátora. 

    pH < 4,4                                                   pKa = 5,10                                               pH > 6,2 

 

Štruktúra metylčervene, ktorej kyslá (protonizovaná) forma je červená a zásaditá 

(disociovaná) forma je žltá. Funkčná oblasť metylčervene je v rozsahu pH 4,4- 6,2. 

Lewisova teória kyselín a zásad 

Gilbert N. Lewis v roku 1923 rozšíril teóriu kyselín a zásad aj o také zlúčeniny, ktoré nemajú 

kyslý vodík. Podľa Lewisovej téorie sú základné pojmy definované:  

Kyselina = zlúčenina resp. častica, ktorá prijíma voľný elektrónový pár 

Zásada = zlúčenina resp. častica, ktorá poskytuje voľný elektrónový pár 

Acidobázická reakcia = reakcia medzi Lewisovou kyselinou a Lewisovou zásadou, pri ktorej 

vzniká nová koordinačná väzba s kovalentným charakterom 

 

Schéma acidobázickej reakcie fluoridu boritého s amoniakom. 



Typické Lewisove kyseliny sú napr. AlCl3, FeBr3, ZnCl2, TiCl4, či BF3. Lewisova teória je 

všeobecnejšia ako Brønstedova-Lowryho teória, pretože nie je obmedzená na prenos protónu. 

Z hľadiska Lewisovej teórie je protón H+ Lewisovou kyselinou.  

 

Úloha 1 

Vymenujte 4 kyseliny, ktoré sa prirodzene vyskytujú v ovocí a zelenine, napíšte ich štruktúru 

a systematický názov a uveďte aj potraviny, v ktorých ich môžeme nájsť.  

Úloha 2  

Kyselina so sumárnym vzorcom C6H8O6 je kofaktorom potrebným pre mnohé enzymatické 

reakcie prebiehajúce v živých organizmoch. Je potrebná pri syntéze kolagénu, podporuje 

vstrebávanie železa, vývoj kostí a zubov a odstraňuje voľné radikály. Bohatými potravinovými 

zdrojmi tejto kyseliny sú napríklad citrusy, paprika, šípky alebo čierne ríbezle. Nedostatok tejto 

kyseliny sa prejavuje únavou a nedostatočnou odolnosťou voči infekciám, v horších prípadoch 

kazením zubov či narušením stavby kostí. Úplný nedostatok spôsobuje vážnu chorobu, ktorá 

sa prejavuje anémiou, vypadávaním zubov, krehkosťou kostí a svalovou atrofiou. Touto 

chorobou boli v minulosti postihnutí najmä námorníci, ktorí nemali prístup k čerstvému ovociu 

a zelenine a môže viesť až k úmrtiu. 

Napíšte o akej kyseline sa v texte hovorí, jej štruktúrny vzorec, odporúčanú dennú dávku 

a názov choroby, ktorú spôsobuje jej vážny nedostatok.  

Úloha 3 

V nasledujúcich reakčných schémach určte, ktorý reaktant je kyselina a ktorý je zásada, 

napíšte produkty týchto acidobázických reakcií, vyznačte konjugované páry a naznačte smer 

posunu rovnováhy (pomôžte si vyhľadaním pKa hodnôt pôvodnej a vzniknutej kyseliny).  

             



Úloha 4 

Kyselina šťaveľová (HOOC-COOH) je dvojsýtna organická kyselina. Napíšte rovnice jej 

disociácie do prvého stupňa a následne do druhého stupňa  a z rovníc odvoďte vzťahy pre 

výpočet disociačnej konštatny Ka1 pre disociáciu do prvého stupňa a disociačnej konštanty 

Ka2 pre disociáciu do druhého stupňa.  

Úloha 5  

 Napíšte štruktúru formy (protonizovanej/disociovanej), v akej sa budú prevažne 

nachádzať nasledujúce zlúčeniny v prostredí s pH = 1; 8 a 13.  

 

Úloha 6 

a) Vymenujte 4 acidobázické indikátory (okrem metylčervene spomenutej v texte), 

uveďte ich pKa, funkčnú oblasť a farebnú zmenu, ktorú pri ich použití pozorujeme.  

 

b) Acidobázické indikátory sa dajú nájsť aj v prírode, či kuchyni. Uveďte aspoň 4 

prírodné materiály, ktoré obsahujú látky s vlastnosťami acidobázických indikátorov. 

 

Úloha 7 

V nasledujúcich reakčných schémach určte, ktorý reaktant je Lewisova kyselina a ktorý je 

Lewisova zásada, napíšte produkty týchto acidobázických reakcií. 

 

 

 

 

 

 



Úloha 8 - Domáci acidobázický indikátor z červenej kapusty (bonusová úloha) 

(pozn. za celý problém nie je možné získať viac ako 100% a body za bonusovú úlohu budú 

dopočítané do maximálneho počtu bodov)  

Antokyány sú vo vode rozpustné pigmenty, ktoré sú početne rozšírené v prírode. Sú 

zodpovedné za sfarbenie listov, kvetov a plodov mnohých rastlín. Jednou z nich je aj červená 

kapusta, ktorej výluh použijeme v tomto experimente ako domáci acidobázický indikátor.   

Napriek tomu, že budeme pracovať iba s chemikáliami, ktoré nájdete bežne v domácnosti, 

dodržiavajte zásady bezpečnosti pri práci, pracujte rozvážne a udržiavajte na pracovnom 

mieste poriadok.  

Čo budeme potrebovať ?  

- dosku na krájanie a nôž 

- misku 

- sitko 

- poháriky  

- listy červenej kapusty  

- vzorky látok s rôznym pH (napríklad ocot, sóda bikarbóna, SAVO, čierny čaj, mydlová 

voda, kyselina citrónová alebo citrónová šťava,...) 

Ako na to ?  

1. 2-3 kapustové listy nakrájame na jemno, vložíme do misky a zalejeme horúcou vodou, 

tak aby boli úplne ponorené  

2. listy necháme aspoň 15 minút lúhovať, aby sa do vody uvoľnil antokyánový pigment  

3. kým sa kapusta lúhuje, pripravíme si vzorky (aspoň 1 kyslú a 1 zásaditú):  

o sódu bikarbónu, kyselinu citrónovú,  prípadne iné tuhé látky rozpustíme vo vode 

o zarobíme si mydlovú vodu 

o citrón, prípadne iné ovocie odšťavíme  

o čaj uvaríme 

o ocot a SAVO nie je nutné riediť, ale môžete skúsiť pripraviť roztoky s rôznou 

koncetráciou 



4. výluh precedíme cez sitko (tuhú zložku už nebudeme ďalej potrebovať)  

5. výluh rozdelíme do toľkých pohárikov, koľko máme vzoriek + 1 si necháme ako 

referenčný  

6. do každého pohárika pridáme malé množstvo jednej vzorky a pozorujeme zmeny  

 

Z experimentu vypracujte krátky protokol, do ktorého opíšte svoje pozorovanie. Uveďte aké 

vzorky ste použili, aké je ich pH (stačí kyslé, zásadité alebo neutrálne) a akú farebnú zmenu 

ste pozorovali pri ich pridaní k indikátoru. Výsledky zovšeobecnite a vyvoďte z nich krátky 

záver. Do protokolu vložte fotku vašich výsledkov – za poháriky postavte biely papier, na ktorý 

napíšte „CHEMOUK“. Protokol pošlite na mail schniererova1@uniba.sk. Do predmetu  prosím 

uveďte „CHEMOUK – experiment“ a v texte mailu uveďte vaše meno, ročník a školu.  
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Problém 4 

Organická chémia – Radikálové reakcie 

Barbora Zahradníková (zahradnikova6@uniba.sk) 

recenzia: Samuel Andrejčák 

V organickej chémii sa častejšie ako s radikálovými reakciami stretávame s polárnymi 

reakciami, v ktorých sú intermediátmi nabité častice. Radikálové reakcie sú však nemenej 

dôležité a zohrávajú kľúčovú úlohu v niektorých priemyselných procesoch. Štiepenie väzieb 

v organických zlúčeninách môže nastať dvomi spôsobmi: homolyticky alebo heterolyticky. 

V prípade heterolytického štiepenia väzby dochádza k presunu celého väzbového 

elektrónového páru k atómu s vyššou elektronegativiou a k vzniku nabitých častíc. Pri 

homolytickom zániku väzby sú väzbové elektróny rozdelené rovnomerne medzi oba atómy 

podieľajúce sa na väzbe za tvorby veľmi reaktívnych častíc – radikálov (obrázok 1).  

 

Obrázok 1. Heterolytické a homolytické štiepenie väzby. 

Ich vysoká reaktivita je daná prítomnosťou atómu s nespáreným elektrónom. Priebeh 

reakcie je ovplyvnený stabilitou vznikajúceho radikálu. Pre stabilitu radikálov platia rovnaké 

pravidlá ako pre karbokatióny – radikály sú elektróndeficitné častice (pretože stratili jeden 

elektrón) a sú stabilizované elektrónovými efektami (mezomérny, indukčný efekt) 

a hyperkonjugáciou (obrázok 2). V tomto kole korešpondenčného seminára sa pozrieme 

bližšie na radikálové reakcie, ich mechanizmus a selektivitu. 

 

Obrázok 2. Stabilita radikálov. 

Medzi najznámejšie radikálové reakcie patria radikálové halogenácie nasýtených 

uhľovodíkov. Nasýtené uhľovodíky majú vo svojich molekulách iba väzby C-H a C-C, ktoré sú 

nepolárne (sú navzájom viazané atómy, ktorých rozdiel elektronegativít je nepatrný) a na ich 

rozštiepenie je potrebné dodať energiu (napríklad vysokú teplotu, UV-žiarenie a pod.) alebo 
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zlúčeninu ľahko tvoriacu radikály (tzv. iniciátor). Mechanizmus takejto radikálovej substitúcie 

je viackrokový a prvým stupňom je vytvorenie radikálu a následne prebieha radikálová 

reťazová reakcia. 

S prihliadnutím na energetický priebeh radikálových halogenácií sa v praxi využíva na 

prípravu halogénderivátov z alkánov len radikálová chlorácia a bromácia. Radikálová 

chlorácia a bromácia sa od seba odlišujú selektivitou, čiže miestom, kde sa halogén 

v molekule viaže. Táto selektivita je daná rozdielnym tranzitným stavom (TS) – pri radikálovej 

chlorácii je TS podobný reaktantom, čiže uhlík nemá radikálový charakter – nespárený elektrón 

je zatiaľ prevažne na atóme chlóru. TS pri radikálovej bromácii je podobný produktom, teda 

má radikálovú štruktúru s nespáreným elektrónom na uhlíku (obrázok 3).3 

 

Obrázok 3 Energetický profil radikálovej chlorácie a bromácie propánu. Obrázok 

prevzatý z lit. 1, str. 76. 

Vzhľadom na vysoko radikálový priebeh bromácie sa pri nej prejaví stabilita radikálov, 

čo má za následok abstrakciu vodíka takmer výlučne z terciárneho uhlíka. Pod pojmom 

abstrakcie vodíka rozumieme homolytické rozštiepenie väzby uhlík-vodík.  

Radikálová jodácia je termodynamicky nevýhodná a v skutočnosti prebieha opačným 

smerom, t.j. jódderiváty reagujú s kyselinou jodovodíkovou za vzniku alkánu a molekulového 

jódu. Pri radikálovej fluorácii sa na začiatku reakcie pri generovaní fluoridového radikálu uvoľní 

veľké množstvo energie, ktoré môže štiepiť aj uhlíkový reťazec a priebeh reakcie je ťažko 

kontrolovateľný – s nadbytkom molekulového fluóru uhľovodíky prudko reagujú, zhoria a 

jedinými produktmi sú tetrafluórmetán (CF4) a fluorovodík (HF). 

 
3 Zahradník, P.; Mečiarová, M.; Magdolen, P. Organická chémia, Vydavateľstvo UK, 

Bratislava 2015, s. 76. 



Relatívna reaktivita pri radikálovej halogenácii vyjadruje o koľkokrát viac je daný uhlík 

reaktívnejší ako primárny uhlík, čiže ako ľahko sa bude štiepiť väzba C-H. Na jednotlivých 

typoch uhlíka zohľadňuje energetický priebeh reakcie a teda stabilitu vznikajúceho radikálu. 

Vzhľadom na charakter tranzitého stavu (TS) pri radikálovej chlorácii možno vidieť malý rozdiel 

medzi energiou TS pre abstrakciu vodíka z primárneho a sekundárneho uhlíka (TS je podobný 

reaktantom) (obrázok 4).3 Pri radikálovej bromácii sa TS podobá na produkty a teda 

nespárený elektrón sa nachádza na uhlíku, preto stabilita vznikajúceho radikálu má väčší vplyv 

ako v prípade radikálovej chlorácie. Ako možno vidieť z obrázka 4, rozdiel energií tranzitného 

stavu pre abstrakciu vodíka z primárneho alebo sekundárneho uhlíka je až 9 kJ/mol (2,25-krát 

viac ako pre chloráciu).  

 

 

Obrázok 4 Radikálová chlorácia a bromácia propánu. Obrázok prevzatý z lit. 1, str. 76. 

Pri radikálovej chlorácii je poradie relatívnej reaktivity na uhlíku nasledovné: 1 

(primárny), 4 (sekundárny), 5 (terciárny). Ako môžeme vidieť, rozdiel medzi abstrakciou vodíka 

zo sekundárneho alebo terciárneho uhlíka je zanedbateľný. Pri radikálovej bromácii sú rozdiely 

v relatívnych reaktivitách omnoho väčšie: 1 (primárny), 82 (sekundárny), 1600 (terciárny) 

Z toho vyplýva, že radikálová bromácia je oveľa regioselektívnejšia ako chlorácia. Pomer 

vzniknutých produktov radikálovej halogenácie je ovplyvnený aj počtom vodíkov určitého typu 

(štatistický faktor). Ak započítame aj relatívne reaktivity, môžeme odhadnúť pomer 

vzniknutých halogénalkánov. Napríklad, pri chlorácii propánu vznikne 6 × 1 = 6 dielov (počet 

vodíkov na primárnom uhlíku × relatívna reaktivita na primárnom uhlíku) 1-chlórpropánu a 2 × 

4 = 8 dielov 2-chlórpropánu. Po prepočte na percentá to predstavuje 43,5  % 1-chlórpropánu 

a 56,5 % 2-chlórpropánu, čo je v súlade s experimentom (44 % a 56 %). 

 



 

Úloha 1 

Napíšte celkovú reakčnú schému, pomenujte všetky stupne radikálovej reakcie 

metánu s chlórom iniciovanú ultrafialovým žiarením a výsledné produkty pomenujte. 

Vysvetlite prečo je prvým krokom reakcie vznik radikálu halogénu. 

 

Úloha 2 

Napíšte celkovú reakčnú schému nasledovných reakcií so všetkými produktami a 

vypočítajte percentuálne zastúpenie produktov radikálovej halogenácie: 

a) chlorácia 2-metylpentánu 

b) bromácia 2-metylbutánu. 

 

Úloha 3 

Priemyselne významnou reakciou je príprava acetónu a fenolu z izopropylbenzénu. 

Prvý krokom je autooxidácia izopropylbenzénu kyslíkom za použitia dibenzoylperoxidu ako 

radikálového iniciátora. Vzniknutý reaktívny intermediát podlieha kyslo katalyzovanému 

prešmyku, za vzniku produktov.  

a) Napíšte celkové reakčné schémy oboch reakcií (autooxidácia, prešmyk). 

Okrem organických peroxidov sa využívajú ako radikálové iniciátory aj rôzne 

azozlúčeniny. Medzi najznámejšie a najčastejšie používané patrí AIBN 

(Azobisizobutyronitril).  

b) Napíšte štruktúru a mechanizmus rozkladu pre dibenzoylperoxid a AIBN. (Pozor na 

šípky znázorňujúce presun jedného elektrónu, ktoré sa líšia od šípok 

znázorňujúcich presun celého elektrónového páru. Viď obrázok 1.). 

 

Úloha 4 

Reakčné podmienky halogenácie majú vplyv na tvorbu reaktívnej častice, ktorá 

vstupuje do reakcie s uhľovodíkom. Voľbou podmienok štiepenia väzieb v činidle (vznik 

radikálu, katiónu, aniónu) môžeme ovplyvniť selektivitu halogenácie, t.j. miesto reakcie. 

Doplňte produkty nasledujúcich transformácii. (ROOR – používa sa na označenie 

akéhokoľvek organického peroxidu ako radikálového iniciátora) 



 


