
S CHEMIKEM V KUCHYNI

LABORATORNÍ ÚLOHA Č. 1: 
JAK SI VYROBIT KRTKA



Tak předně, KDO nebo spíše CO je KRTEK ??????

• Krtek je zlidovělý název pro čistič odpadů, který běžný člověk mající čas od času 
problém s ucpaným odpadem (sifon v kuchyni či koupelně), kupuje v drogerii. 

• Takže chemicky je to látka povahy zásadité, čili bazické, tj. je to žíravina a  umí 
docela dobře odstranit  čili „vyžrat“ nečistoty.  Je třeba se jí také dostatečně obávat 
a při zacházení s ní dbát na bezpečnost (píše se malými písmenky na láhvi a většinou 
si to člověk nepřečte a pak se diví…)

Chemicky je to tedy hydroxid sodný - NaOH. 



Chceme li připravit právě tuto obávanou látku (nebojte, budeme ji připravovat v nízké koncentraci, tedy velkém 
zředění, takže není třeba se obávat jejich žíravých účinků), potřebujeme na to pár věcí: 

1. Laboratoř, to je mámina kuchyň    - máme 

2. Nádobí a další pomůcky, které jednoduše přeměníme na laboratorní nádobí - najdeme doma/koupíme, 
takže máme 

3. Návod, jak pokus uskutečnit (bezpečně) - máme  (dozvíme se totiž na dalších stránkách této prezentace)

4. Látku dle návodu připravíme a pak si jen užíváme skvělý pocit, jak jsme dobří – budeme mít

5. Předneseme zbytku rodiny (před večeří) prezentaci, co skvělého jsme dnes udělali pro to, aby společnost 
měla brzy o jednoho vynálezce či vědce víc - bude mít 

A jde se na to  … 



Chcete li vyrábět KRTKA, musíte nejdříve sníst polévku. Proč, že to nemá logiku ? Ale má ! Protože nemohu ve své 
domácí kuchyňské laboratoři používat laboratorní nádobí, musím použít, co mám.  Já  teď v době koronavirové

chodím pro obědy do restaurace U Zvonečku (podporuji živnostníky), a denně si nosím mj. i polévku. Je skvělá, 

ale  ještě skvělejší je, v čem my ji dávají ! No v takové té plastové nádobce s víčkem a to je přesně to, co 
potřebuji k výrobě krtka, tedy po malé úpravě.  

Úprava spočívá v perforaci víčka, tj. rozpáleným hřebíkem (použij kleště, hřebík a plynový sporák, nemáš li, 
použij kartuš s turistickým vařičem, nemáš li, musíš vystačit se svíčkou). Jednoduše udělej dvě větší díry ca 
uprostřed víčka asi 2 cm od sebe (budeš jimi prostrkovat uhlíkové elektrody do nádobky) a pak zbývajících asi 
20-25 děr menších po celém víčku (budou jimi unikat vznikající plyny ven z nádobky). Viz obrázky.  Hotovo ?

 



Teď by bylo dobré napsat, jaké další pomůcky a chemikálie na 
výrobu krtka potřebujete: 
Vše viz obrázek, takže co to tam je?
• Krokosvorky , tj. dráty na konci s krokodýly. Nemáte li, postačí 

měděný drát, budeš jej omotávat kolem kontaktů (místo 
zakusovat krokodýlem).

• Dvě ploché baterie (každá dává 4,5 V), spojí se 
krokosvorkou/drátem do série (tj. propojí se + jedné baterie s –
od té druhé).

• Krabička s uhlíkovými tuhami (koupíte v papírnictví).
• Elektrolytická nádobka - máme od polévky , nemáme li , 

použijeme zavařovačku a místo víčka vystřihneme kolečko ze 
čtvrtky, do kterého uděláme dírky (hřebíkem nerozpáleným )  -
prostě si poradíte.

• Kuchyňská sůl, chemicky NaCl, neboli chlorid sodný
• Studená kohoutková voda, chemicky H2O
• Univerzální acidobazický(pH) indikátor z červeného zelí – jeho  

příprava je na našem webu ze dne 9.4. – nastuduj na odkazu
http://www.3nastroje.cz/dokument.php?stav=view_detail&dokume
nt=298
• Můžeš mít i  indikátorové univerzální papírky (z prodejny 

akvaristiky),  my je máme sice na obrázku, ale pro tuto úlohu 
nejsou nutné

No a to je asi tak vše.   

http://www.3nastroje.cz/dokument.php?stav=view_detail&dokument=298


• Příprava ELEKTROLYTU

Roztoku soli rozpuštěné ve vodě (2 kávové lžičky do 
200 ml vody) se říká elektrolyt. Je to kapalina, kde se 
mezi molekulami vody pohybují kationty Na+ a anionty 
Cl-, protože na ty se rozpustí ve vodě sůl (NaCl).

Takže pak máme v nádobě roztok: Na+ + Cl- + H2O 
a to je přesně to, co potřebujeme.

• Za chvíli spustíme vlastní ELEKTROLÝZU 

Skrz víčko do větších otvorů prostrč dvě uhlíkové  tuhy 
(ELEKTRODY se jim odteď bude říkat) a na jednu připoj 
červeného krokodýla, který půjde od + jedné baterie. 
Od teď se té elektrodě bude říkat ANODA, protože 
bude přitahovat záporné anionty z roztoku. Druhý drát, 
černý, připoj na druhou elektrodu, a té se teď bude říkat 
KATODA a je na ni náboj -, protože je propojena se 
záporným koncem druhé baterie. Katoda bude k sobě 
přitahovat kladné kationty.



No a teď už jen stačí přidat univerzální 
pH indikátor (přidáme několik ml 
pipetou nebo kávovou lžičkou), aby se 
roztok obarvil namodro. Roztok NaCl
ve vodě je totiž neutrální, takže musí mít 
barvu naředěného indikátoru, tj. 
modrou. Jak bude  probíhat elektrolýza 
soli, bude se měnit povaha roztoku, 
protože se tam bude, sakra,  něco dít 
a my to poznáme podle měnící se 
barvy... 

Ale nepředbíhejme !



Na elektrolyzér nasadíme víko se 
zasunutými elektrodami, které jsou 
připojené na póly baterie (+, -). 
Vmžiku zpozorujeme bublinky 
vznikající u obou elektrod.  Takže 
co se tam vlastně chemicky děje? 

Odpověď je jednoduchá:  probíhá 
tam elektrolýza. Trošku si to ale 
raději popíšeme a rozebereme …

Takže co se děje okolo KATODY, elektrody 
na kterou na obrázku vede černý krokodýl ?
Za prvé  se tam shlukují kationty sodíku Na+, 
které přijímají od elektrody po jednom 
elektronu, co jim chybí, a vznikne sodík Na. 
Jenomže ten je v té chvíli ve vodě a v ní je 
velice reaktivní. Vytrhne si z ní  OH skupinu a 
s tou se sloučí na hydroxid sodný, čili NaOH, 
zásadu. Z vody tam zbude vodík, který uteče 
z roztoku v podobě molekul  H2, vidíme 
unikající drobné bublinky.

A co se děje  okolo ANODY, elektrody 
na kterou na obrázku vede červený

krokodýl ? No tak tam se shlukují anionty 
chloru Cl-, odevzdávají elektrodě každý 
jeden elektron, co jim přebývá, a vznikne 
atomární chlor. Jenomže ten se musí 
sloučit s druhým atomem Cl a jako 
molekula  Cl2 vybublá z roztoku taky ven. 
Chlor je potom cítit nad víčkem, tedy cítíš 
bazééééééén .



V detailu tohoto 
obrázku je krásně 
vidět, co se děje u 
záporné elektrody, 
tedy KATODY. Vzniká 
tam velice rychle 
spousta malých 
bublinek plynu. A jak 
jsme již říkali, jsou to 
bublinky vodíku, čili 
molekuly H2.  



Z porovnání barvy indikátoru v pipetce (modrá) a barvy roztoku  v elektrolyzéru 
(modrozelená, až do tyrkysova) lze usoudit, že roztok po elektrolýze je povahy mírně 
zásadité  a to proto, že tam přece vzniká NaOH a to je zásada, ne  ? A hlavně je to náš 
KRTEK, kterého jsme měli v plánu připravit ! 



No a závěrečné shrnutí, a protože jsme chemici,  dáme to v rovnicích:

Sumárně, tedy souhrnně, lze děj zapsat takto:

2 NaCl + 2 H2O  2 NaOH + H2 + Cl2
Na KATODĚ (-) se děje: 2 Na+ + 2e- +2 H2O    2 NaOH +   H2

Na ANODĚ (+) se děje: 2 Cl- - 2e-  Cl2
Produkty, čili výsledky této reakce, tak jsou plynný vodík a chlor a také roztok 
hydroxidu sodného.

A pozor je to technologický proces, který běží v chemické továrně. Na další stránce 
máš schémata třech postupů elektrolýzy NaCl, liší se v použitých technologiích….



Ale to už je 

vysoká škola 

a na tu máte

ještě chvíli čas

 .
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