S CHEMIKEM V KUCHYNI
LABORATORNÍ ÚLOHA Č. 5:
NAMÍCHEJTE MI INKOUST, MAGISTŘE KELLEY
(aneb vyrábíme inkoust,
jakým se psalo od středověku)
Všechny obrázky a fota v prezentaci
není li uvedeno jinak,
zhotovila Květa Stejskalová, autorka prezentace
( tým PEXED, ÚFCH J. Heyrovského AV ČR) .
http://www.3nastroje.cz

Dnes nás čeká daleký, spíše dlouhý, výlet, tak 4 století nazpět,
třeba do roku 1608. Proč ?
Protože téma, které jsme dnes zvolili, je příprava inkoustu metodou, která se
používala běžně od středověku až po 19. století.
Psaní je totiž činnost, které se věnujeme ve svém životě tak často, že o tom ani
nepřemýšlíme. My dnes ale často píšeme pomocí technologických vymožeností, jako je
nějaký počítač (stolní, notebook, tablet, chytrý telefon aj.) a na nich běžících programech.
Text tedy vlastně nepíšeme, ale bušíme či ťukáme pomocí 2-10 prstů do klávesnice/na
displej a pak na papír „píše“ za nás tiskárna. A přitom psaní je tak krásná, ušlechtilá
a zdravá činnost, protože pracuje nejen ruka ale řada center v mozku.
Díky psaným knihám a listinám ve starověku a potom ve středověku a pozdějších dobách
toho víme o našich předcích hodně. Můžeme si to v těch psaných textech totiž přečíst.
Papír s napsaným textem zničí snad jen oheň. I s poškozením vodou si dovedeme dnes již
poradit (po povodních se tak dělo pomocí vymrazovacích technologií a zachránily se tisíce
knih a dokumentů). Co ale zbude po nás ? Naše texty ukládáme na, řekněme, nosiče a ty
někdo musí, aby je přečetl, prohnat nějakým přístrojem, který je umí přečíst. Nezůstane-li
k danému nosiči taky to, na čem se bude moci přehrávat, tedy číst, nezůstane po nás nic.
Fuj, to je ale strašně pesimistické. Ale listina či kniha ? Pro tu sáhnete do regálu, otevřete
a čtete, dnes, stejně jako když před stovkami let vznikla... Ta přetrvá věky. Dnes jsou v
archivech, muzeích , památnících písemnictví uložené mnoho staletí staré dokumenty –
rukopisy, dopisy a jiné. A většina z nich byla napsána pomocí inkoustu a pera a ruky,
kterou vedla nějaká osobnost, či jen nám neznámý písař.

Zdroj: volný obrázek,
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Soubor:KeplerWallenstein-Horoskop.jpg

Co měli (a mají dodnes) tito tři pánové společného ?

Zdroj: volné obrázky z Wikipedie

Hodně, třeba to, že se znali, protože žili ve stejné době. Všichni tři nějaký čas strávili v Praze, dokonce se potkávali,
hovořili spolu, hleděli si při tom do očí… a ještě spousta dalších historických faktů je pojí. Ale jedna věc je více než
jasná. Zbyla po nich řada listin, které ten druhý a třetí pán sami napsali a ten první alespoň podepsal (protože na
psaní měl své lidi ). Neprozradíme záměrně, kdo jsou, to bude totiž součástí úkolu v pracovním listu.
A všechny ty dokumenty byly napsány jistojistě duběnkovým inkoustem a nějakým brkem čili perem (a to ptačím).
Takže to mají hlavně, tedy pro naši dnešní úlohu, tito pánové společné .

No a co dnes budeme k úloze potřebovat: Takže, co obsahuje náš dnešní seznam:
--- Laboratoř, to je mámina kuchyň - máme 
---A taky nějaké chemikálie a laboratorní pomůcky (kromě plastových a skleněných, co máme běžně v kuchyni), tj. nádobí apod.
--- Modrá skalice (CuSO4.5 H2O) – pořizovali jsme již do úlohy o bílkovinách, nemáš li, dá se koupit přes net nebo v některých
drogeriích (používají ji totiž zahrádkáři, bazénáři, akvaristé a jiní smrtelníci)- pořiď např. zde https://www.funchem.cz/www-funchemcz/eshop/1-1-ANORGANICKE-LATKY/3-2-Anorganicke-soli/5/582-Siran-mednaty-pentahydrat-technicky-modra-skalice-1000-g
Modrá skalice není žádné chemické béčko, takže pracovat s nimi jen pod dohledem dospělých/rodičů a dbát instrukcí, které jsou na nich
(tj. na jejich obalech napsané). Ještě se k tomu vrátíme na některém z dalších slidů. Destilovanou vodu na přípravu roztoků koupíme u
benzínové pumpy či v drogerii. Železné hřebíky či ložiskové železné kuličky - koupíme v železářství, či nám je dá táta z dílny takže nakonec taky máme 
--- Duběnky – nasbíráš v lese nebo možno zakoupit přes internet, např. zde http://www.lhshop.cz/index.php?page=shop.product_details&flypage=trh_flypage.tpl&product_id=108&category_id=675&option=com_virtuemart
&Itemid=5&lang=cs . Stejně jako ptačí brka na psaní - http://www.lhsho.cz/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=330&Itemid=5&lang=cs
--- Zelený čaj - koupíme běžný sypaný zelený čas v potravinovém obchodě/marketu - takže nakonec taky máme 
--- Plastové pipety (pořídit 15-20 ks) - jsou nutné na dávkování kapalin, pořizovali jsme již v úloze o bílkovinách, nemáš li je, pořiď
přes net, např. zde – https://www.dobrodej.cz/katalog/nase-vyrobky/vse-pro-akvarelove-malovani/produkt/meyco-plastove-pipetyvelke nebo zde https://www.vybaveni-skol.cz/plastova-pipeta-3-ml.html - takže nakonec taky máme 
--- Nálevky (průměr 7-8 cm)– pořizovali jsem již k úloze analýza listových barviv, stejně jako filtrační papíry, nemáš li, nálevku koupíš v
domácích potřebách či na netu - https://www.vybaveni-skol.cz/nalevka-pp-30-ml-40-mm.html
--- Filtrační papíry (kruhové do nálevky, na filtraci, průměr papíru 12-15 cm) – musíme pořídit přes net -https://www.vybaveniskol.cz/kruhovy-filtr-prany-v-kyseline-rychly-150mm.html
--- dále potřebujeme třecí misku s tloučkem, kterou si zakoupíme v domácích potřebách, či použijeme třeba mosazný hmoždíř (bude se
hodit lépe) od babičky. Další nádobí - viz obrázek na dalším slidu.

A jde se tedy na to …



Tak tohle je dnešní
porce pomůcek na
stole v kuchyni,
pardon,
v laboratoři .
Jo a mějte taky vedle
sebe jednoho
dospěláka, děláme
s modrou skalicí.

Dnes budeme opět pracovat s modrou skalicí, protože z ní budeme připravovat skalici zelenou. Přípravu roztoku provádíme zásadně s dospělou
osobou/rodičem : Modrá skalice se prodává jako chemická látka pro využití v laboratoři, ale koupí se i v drogerii jako prostředek pro čištění
bazénů, pro akvaristku, hubení plevele apod. V obou případech na obalu najdeme upozornění, že se jedná o nebezpečnou látku, a jak s ní
máme zacházet. Je třeba důkladně si přečíst návod a informace na obalu. Budeme li v laboratoři látku nabírat lžičkou, pracujeme v rukavicích,
s brýlemi a opatrně s maximální pozorností. Látku nabíráme lžičkou a nádobu s ní okamžitě uzavřeme a uložíme na bezpečné místo. Dbáme
bezpečnosti, abychom připravený roztok modré skalice (v lahvi) nepřevrhli a nevylili.

Příprava duběnkového
inkoustu se skládá
z několika kroků

Do sklenice nasypeme
2 lžičky modré skalice
CuSO4 a přilijeme asi
100 ml destilované vody.

• KROK 1: Příprava zelené
skalice
Jaké skalice zase, ksakru,
a proč zelené ??
Protože zelená skalice obsahuje
železo a to my potřebujeme.
Konkrétně v podobě Fe3+.
Nejprve ale uděláme roztok Fe2+,
tedy již zmíněnou zelenou skalici,
a z té potom oxidací vzdušným
kyslíkem připravíme sloučeninu
s trojmocným železem. Budeme
vycházet ze skalice modré, tedy Pokračujeme na dalším slidu …
CuSO4 a něčeho ze železa, třeba
hřebíků nebo kuliček.

Mícháme a skalice se rozpouští….

Železné hřebíčky

Než vhodíme hřebíky
či kuličky do skalice,
odmastíme je jarem !

Železné
ložiskové kuličky
CuSO4 + Fe

Měď se vyredukovává
z roztoku a železo se slučuje
na FeSO4

Roztok modré skalice s Fe
kuličkami/hřebíky zahříváme ve
vodní lázni, reakce se urychlí

Pozorujeme změnu barvy roztoku
z tyrkysové do zelené, na dně vidíme kousky mědi

Probíhá reakce: CuSO4 + Fe  ? + ?

Pokračujeme na dalším slidu …

Získali jsme roztok FeSO4

Roztok zfiltrujeme přes nálevku
s mokrým filtračním papírem

Připravený roztok FeSO4
necháme stát volně na vzduchu
(ca 30 minut) a proběhne
oxidace kyslíkem na železitou
sůl, kterou budeme potom
potřebovat k syntéze inkoustu.

Dalším produktem reakce modré skalice se železem je vyredukovaná měď, kterou
vyndáme lžičkou ze dna sklenice a necháme na filtračním papíru volně na
vzduchu uschnout. Pak ji vsypeme do sáčku/skleničky a uschováme.

No a jak to vše vypadá zapsané do chemických rovnic:

1) Rovnice vzniku zelené skalice a mědi

2) Rovnice následné oxidace železnaté soli na železitou sůl Fe2(SO4)3

A jak jsme řekli, příprava duběnkového inkoustu
se skládá z několika kroků
• KROK 2: Příprava duběnkového výluhu
Nejprve ale co je vlastně ta DUBĚNKA zač a proč zrovna ona je
vhodná k přípravě inkoustu.
Vysušená duběnka, co držím mezi prsty (obr. vpravo nahoře), je
koule o průměru asi 2-3 cm, tvrdá, tmavohnědá, strupatá (někdy
bývá hladká) a není uvnitř dutá, což takto nepoznáme.
Vzniká na dubových listech, větvičkách či pupenech a je to vlastně
domeček, odborně hálka (obr. vlevo dole), který postaví žlabatka
dubová (hmyz), aby do něj nakladla vajíčko a tam se potom vyvíjí
nový jedinec. Ten si nakonec, když je plně vyvinutý, udělá do
duběnky otvor a tím vyleze ven na ten boží svět (obr. vpravo dole)
. Opuštěná duběnka buď zplesniví a rozloží se, nebo, pokud ji
někdo sebere, se ocitne jako usušená surovina a ty si ji koupíš třeba
na netu, abys z ní vyrobil inkoust…….A co je duběnka chemicky:
obsahuje třísloviny (taniny), což jsou organické látky (fenolické
povahy) a ty se po reakci se železitou solí mění na tmavý
pigment, jenž se hodí k psaní na papír, a lidé mu říkají inkoust.

Zdroj: http://ostrovnapadu.cz/dubenky/
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1lka

K drcení duběnek (vezmeme 3-4 kusy)
použijeme mosazný hmoždíř nebo kladívko
(nejdřív ale zabalíme duběnky do kousku látky
a rozbijeme je přes ni). Nakonec dodrtíme třeba
tloučkem v třecí misce na menší částice. Přilijeme
asi 150 ml destilované vody a v hrnku dáme na
ca 1 hodinu mírně vařit (pod pokličkou),
odpařenou vodu doléváme. Vznikne nám výluh
s tříslovinami z duběnek (tmavě hnědý).
Vychladíme jej a potom jej přefiltrujeme přes
nálevku s filtračním papírem.

Budeme také připravovat ještě
jeden inkoust a to ze zeleného
čaje. Ten také totiž obsahuje
třísloviny a měl by vzniknout
podobný inkoust. Čajové lístky
ale nemusíme drtit jako
duběnku, stačí zalít destilovanou
vodou (na 2 lžičky čaje 100 ml
vody) a nechat opět mírně vařit
(po dobu ca 15 minut).
Vznikne nám světle hnědý výluh
s tříslovinami. Vychladíme jej
a potom jej také přefiltrujeme
přes nálevku s filtračním
papírem.

A jde se na poslední krok
Výluh z
duběnek

Výluh ze
zeleného
čaje

Železitá sůl

pipeta
Výluh z
duběnek

Výluh ze
zeleného
čaje

K výluhům z duběnek a zeleného čaje přidáváme pipetou roztok železité soli.
Do každého výluhu 3-5 pipet. Pozorujeme, jak se roztoky zbarví dočerna.
K lepší stabilizaci pigmentu v inkoustu je vhodné ještě přidat trochu rozpuštěné
arabské gumy (dá se koupit ve výtvarných potřebách). My jsme nyní gumu
nepřidávali, proto je náš inkoust řidší než ten po přidání gumy.

Železitá sůl

pipeta

Inkoust z
duběnek

Inkoust
z čaje

Železitá sůl


No a když to dnes zase trochu shrneme:
na začátku jsme měli hrst duběnek, trochu
zeleného čaje, pár chemikálií. Nyní máme
krásně lesklý černý inkoust, kterým píšeme
brkem na papír.
Písmo z duběnkového inkoustu je světlejší a
po zaschnutí je hnědé. Inkoust ze zeleného
čaje na papíře po chvíli ztmavne a je černý.

Inkoust z duběnek

Inkoust
ze zeleného čaje

Takže bavte se (jako já) a pište si svým novým inkoustem, co hrdlo ráčí. Jen pozor – barví prsty a nehty a
zanechává je černé po několik dní. Takže opatrně ! Jo a nezapomeňte po sobě uklidit laboratoř, čili máminu
kuchyň 

