S CHEMIKEM V KUCHYNI
LABORATORNÍ ÚLOHA Č. 7:
ALCHYMISTOVY HRÁTKY S MĚDÍ
A JAK NA ZLATO
Všechny obrázky a fota, není li uvedeno jinak,
zhotovila autorka prezentace Květa Stejskalová,
ÚFCH J. Heyrovského AV ČR
http://www.3nastroje.cz

Zlatá doba alchymistů v rudolfinských Čechách

Zdroj: volné obrázky z Wikipedie

Ano zlatá doba to byla, zvláště například pro Edwarda Kelleyho (obr. 1; 1555-1597), kterého také známe pod jménem Edward Talbot. Do Čech
přijel se svým učitelem matematikem, astrologem, alchymistou, mágem, mystikem ale taky geografem Johnem Dee (obr.2; 1527-1608) z Anglie. O cíli
jejich příjezdu do Čech, kde vládl Rudolf II. Habsburský (obr. 4; 1552-1612) se spekuluje. Možná, že to byli dokonce špioni královny Alžběty I. Kdo ví.
Zpočátku o jeho alchymistické služby panovník Rudolf II. nestál, a tak se Kelley uchýlil do jižních Čech, kde nalezl podporu v novém štědrém mecenáši
Vilémovi z Rožmberka (obr. 3; 1551-1592). Na jeho dvoře bádal, vyráběl své elixíry, kameny mudrců a taky zlato. Nakonec se dostavila i přízeň
Rudolfa, a tak hodně času strávil v Praze. Nic netrvá věčně. Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Ucho se nakonec utrhlo i
Kelleymu. Tedy on vlastně svoje uši neměl, přišel o ně ještě v Anglii. Byli mu uříznuty za podvody s listinami. Utrhlo se ucho pomyslné, když jeho podvody
dostoupily vrcholu. Skončil tradičně, ve vězení, ze kterého se pokusil utéci a po pádu přišel o nohu. Druhý útěk byl ještě tragičtější, zlomil si tu druhou
nohu. Nakonec si sám namíchal smrtící nápoj a ve 42 letech svůj život ukončil. Co nám po něm zůstalo ? Pověsti o jeho alchymistickém umu a v Praze malé
alchymistické muzeum, které jeho tehdejší slávu dnes připomíná. Je ve věži domu U osla v kolébce v ulici na Janském vršku na Malé Straně, kde prý
slavný mág Edward Kelley bydlel ( hledej na https://mysteriapragensia.cz/muzeum-alchymistu/.

… středověcí alchymisté byli, ano, především šarlatáni, kterým se
podařilo napálit řadu movitých pánů, a připravit je tak o jejich
peníze. Ale byli to i průkopníci chemie, zdatní praktici v laboratoři,
uměli například velice dobře pracovat s kovy.
Jako vzpomínka na zašlou slávu rudolfinských
alchymistů bude dnešní úloha o jednom z kovů,
který je hodně starý, protože byl objeven dávno
před středověkými alchymisty . Hodně si s ním
zahrávali a někteří z něj možná vyráběli i tolik
žádané zlato. Proč bychom to tedy nezkusili my
dnes, v naší alchymistické kuchyni .
Co to ale vlastně je za kov ?

Je to MĚĎ.
Na obrázcích vidíte, že má řadu
barev, ve kterých ji můžete potkat:
v řadě sloučenin, kde vystupuje jako
dvojmocný měďnatý kationt (Cu 2+),
má barvu tyrkysově modrou.
Oranžovo-hnědá je v podobě ryzího
kovu Cu, který, je li z něj vyrobena
například střecha nějaké budovy, po
určité obě zezelená, protože se
pokryje jednou ze sloučenin mědi,
které říkáme měděnka.

K dnešním pokusům budeme potřebovat:
Alchymistovu laboratoř, to je pro dnešek opět mámina kuchyň - máme 
Měď v podobě hřebíků- obstaráme v prodejně železářství, či marketech jako je OBI, Bauhaus apod.. Tam taky koupíme smirkový papír.
A taky nějaké chemikálie a laboratorní pomůcky (kromě plastových a skleněných, co máme běžně v kuchyni), tj. nádobí apod.:
--- Modrá skalice (CuSO4.5 H2O) – 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-funchem-cz/eshop/1-1-ANORGANICKE-LATKY/3-2-Anorganickesoli/5/582-Siran-mednaty-pentahydrat-technicky-modra-skalice-1000-g
--- Krtek, čili hydroxid sodný (NaOH) - dá se koupit přes net nebo v některých kamenných drogeriích (používají jej tátové doma, když
čistí odpad například) - pořiď např. zde https://www.funchem.cz/www-funchem-cz/eshop/1-1-ANORGANICKE-LATKY/2-2-HydroxidyLouhy/5/577-Hydroxid-sodny-cisty-500-g-mikroperly
Obě látky již nejsou žádná chemická béčka, 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 některé z dalších stránek. Destilovanou vodu na přípravu roztoků
koupíme u benzínové pumpy či v drogerii.
--- práškový zinek (Zn) – lze pořídit např. na odkazu https://www.kovyachemie.cz/zinek/zinek-praskovy-zn2n--100g/
--- Váhy, postačí kuchyňské, ale lepší by bylo mít vlastní malé digitální (např. tyto - digitální do 500 g, po 0,01 g
https://www.kovyachemie.cz/digitalni-vahy/digitalni-vaha-mh-500g-0-01g-vyprodej-2/ - investice ca 400 Kč do budoucna, budou se
hodit a chemik se v laborce bez dobrých vah neobejde, takový je život.
--- Dráty s krokosvorkami, tj. zakončené krokodýly. Můžeš zakoupit, v laborce se ti budou dost hodit , tak přes net, např. Arduino:
https://arduino-shop.cz/arduino/885-arduino-vodice-10kusu-krokodyl-klip.html
--- Multimetr, čili měřák U, I, R , buď máme sami, nebo nám jej půjčí táta/děda z dílny či garáže, nebo chceme li mít přece jen svůj,
koupíme přes net, zase v Arduinu např. – https://arduino-shop.cz/arduino/1405-digitalni-multimetr-proskit-mt-1210.html
--- No a pak zase pár dalších drobností, jako je plochá baterie (2 ks), železná lžička, kousek smirkového papíru, zavařovací sklenice,
malá úzká (třeba od oliv) a větší od okurek, kleště, špejle … Více napoví obrázek na další straně ----- takže nakonec taky máme 

A jde se tedy na to …



Takhle nějak by měly
vypadat dnešní
pomůcky
na našem laboratorním
stole, když si je přineseš
z tátovy dílny, garáže,
lednice apod..
Pomoc dospěláka je
dnes opět nutná, budeš
pracovat se dvěma
chemikáliemi, kdy je
jejich dozor nutný. Proto
si je „zajisti“ a pozorně
si společně pročtěte
následující dvě strany.

Zinek

Modrá
skalice

Hydroxid
sodný

Železná
lžička

Měděné hřebíky
a kus měděného
drátu

Smirkový
papír

Níže popsanou přípravu roztoku provádíme zásadně s dospělou osobou/rodičem: Hydroxid sodný se prodává jako chemická látka pro využití
v laboratoři, ale koupí se i v drogerii pod označením čistič odpadů, pro využití v domácnosti. V obou případech na obalu najdeme upozornění,
že se jedná o žíravinu, a jak s ní máme zacházet. Je třeba důkladně si přečíst návod a informace na obalu. Budeme li v laboratoři látku
navažovat, pracujeme v rukavicích, s brýlemi a opatrně. Látku nabíráme lžičkou a nádobu, ze které odebíráme k vážení, okamžitě uzavřeme
a uložíme na bezpečné místo. Navážené množství (20 g) nasypeme do označené lahve/sklenice a přilijme vodu (80 ml nebo 80 g). Oparně
naléváme vodu a pak opatrně mícháme lžičkou. Pozor, při rozpouštění NaOH se vyvíjí teplo, dost prudce, takže láhev se zahřeje. Láhev
zašroubujeme a roztok necháme vychladnout a pak s ním teprve pracujeme. Dbáme bezpečnosti, abychom láhev nepřevrhli a nevylili. Připravili
jsme si 20 %ní roztok, do kterého nasypeme 2 kávové lžičky práškového zinku, zamícháme třeba špejlí. Pozor dále budeme zahřívat.

Níže popsanou 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 navažovat, pracujeme v rukavicích, s brýlemi a opatrně s maximální pozorností. Látku nabíráme lžičkou a nádobu
po vážení okamžitě uzavřeme a uložíme na bezpečné místo. Navážené množství (36,6 g) nasypeme do označené láhve/sklenice a přilijme
odvážené množství vody (100 g, nebo odměřených 100 ml), oparně naléváme vodu a pak opatrně mícháme lžičkou do rozpuštění. Chvíli to trvá,
než se skalice rozpustí. Dbáme bezpečnosti, abychom láhev nepřevrhli a nevylili. Připravili jsme nasycený roztok CuSO4. K poměďování jej
přelijeme do úzké ale vyšší zavařovačky, ve které budeme elektrochemicky poměďovat železo (lžičku).

Pokus číslo 1:
pomědění železa

Na vahách navážíme
36,6 g modré skalice
a rozpustíme ji ve 100
ml (100 g) destilované
vody. Připravili jsme
nasycený roztok, který
nalijeme do sklenice.

Proč se železo poměďuje ?
No ono se jen nepoměďuje, ono se
i nikluje, chromuje, zinkuje……
Důvod je prostý. Protože potom
nezrezne. A co je to tedy ta rez?
Jednoduše řečeno, je to oxid železitý
s vodou (tj. Fe2O3. n H2O), který na
železe vytvoří pórovitou vrstvu, jež se
odlupuje, opadává a umožňuje tak vznik
další rzi, čili hloubkovou korozi. Železo se
tak ničí do hloubky a to je špatné. Tomuto
procesu destrukce se předejde právě
třeba pokovením jiným, tzv. ušlechtilejším
kovem, který rez nevytváří. Tečka. My to
budeme dělat elektrochemicky, protože
to již umíme. Vzpomínáš na úlohu
„Výroba krtka…“- elektrolýzou ? Tak
dnes to bude obdobné.
Pomocí elektřiny budeme lepit měď na
železo .

POZOR: raději než
s kohoutkovou vodou
budeme pracovat
s destilovanou vodou !!!!

Pokračujeme na další stránce …

Pokračování
v pomědění
železa…
A to měď jako
nekoroduje a nikl
a chrom taky ne, když
se tedy používají
k pokovení železa

?

Ano, přesně tak.
Ale nepředbíhejme…..

Měděný drát a železnou lžičku odmastíme a osmirkujeme
skelným papírem. Dvě ploché baterie spojíme s krokodýly
drátem (na obrázku bílý) do série (tj. za sebe), budou
dávat tedy celkem napětí ca 9 V. Dále na volný + kontakt
jedné baterie zapojíme červený drát, na volný - kontakt
druhé baterie černý drát.

Na lžičku připojíme černý drát,
bude mít tedy náboj -, to
znamená, že v roztoku bude
přitahovat kladné ionty. To
budou Cu2+ ionty. Na drát
z mědi připojíme červený drát,
bude mít tedy kladný náboj a
bude přitahovat záporné ionty
z roztoku. Těmi jsou SO42anionty. Jak se ale v roztoku
vzaly SO42- a Cu2+ ionty ?

Jde do tuhého – musíme si vysvětlit, proč je roztok plný kladných a záporných iontů ?!

Co se tedy v roztoku děje? Nejprve probíhá disociace na ionty a potom
po připojení na baterii se rozeběhne elektrolýza !
Ty krásné tyrkysové krystalky modré skalice se v destilované vodě rozpustily na ionty.
Chemik řekne, že skalice ve vodě disociovala.

Anoda
Katoda

Zapíšeme li to rovnicí (jsme přece chemici), je to takto: CuSO4  Cu2+ + SO42A teď se již rozeběhne elektrolýza:
(-) Železné lžičce říkáme katoda, je spojena se záporným kontaktem baterie. Ona bude
přitahovat kladné ionty z roztoku (tedy kationty Cu2+), které z ní přijmou 2 e- (dodává
je do ní přece baterie) a vyloučí se na lžičce jako kovová měď (Cu0).
Na katodě probíhá REDUKCE: Cu2+ + 2 e-  Cu0
(+) Vedle toho měděný drát je anodou (připojen na kladný konec baterie). Do prostoru
anody jsou přitahovány SO42-, odevzdají na anodě 2e- a jako reaktivní částice se ihned
sloučí s mědí z anody (ukradnou si ji) a vytvoří s ní opět CuSO4, který se vrací do roztoku.
Roztok poměďovací lázně se tak nevyčerpává, tj. nesnižuje svou koncentraci a je stále
stejný, což je skvělé.
Na anodě probíhá OXIDACE: SO42- - 2 e- + Cu0  CuSO4
Docela jednoduché, že ? Hezký koloběh mědi, poznamenal by klasik….

Měď na železné lžičce drží !!!

Hoblinky
mědi
Katoda

Anoda
Hoblinky
mědi

Výsledek pomědění železné lžičky
Jak to tedy dopadlo? V ruce držím lžičku (byla katodou), jejíž držadlo se elektrochemicky pomědilo. Aby se
lesklo, muselo by se vyleštit, na což existují zavedené techniky. Drát, který taky držím v ruce (byl anodou) se
ztenčil, nepatrně (oko nezaznamená). Vážením (před/po reakci) by se ale zjistil úbytek mědi. Nožem se mi
podaří ze lžičky oškrábat kovovou měď, jde to, ale ztěžka. Proč to dělám ? Abych ukázala, že to není
jednoduché a že na lžičce měď drží. Vidíte krásné hoblinky mědi, schováme si je do zkumavky. Je to jeden
z našich dnešních produktů. Podařilo se nám vyrobit si kovovou měď.
A jde se na další pokus …

Pokus číslo 2:
příprava vlastní měděnky aneb
O hodné měděnce a zlé rzi

Osmirkovaný čistý lesklý měděný drát

Měděnka je modrozelená vrstva, jež se tvoří vlivem
koroze měděného povrchu Cu(s), který je vystaven vlivu
počasí (voda/sníh ale i vodní pára H2O(g), oxid uhličitý
CO2 (g) a vzdušný kyslík O2 (g) ). Její význam je
ochranný, protože zamezuje další korozi,
a dekorativní, protože zelená střecha je přece hezká .
Povrch nových měděných předmětů červenavé barvy již
po několika týdnech získává hnědý odstín, který dále
tmavne až černá. Teprve po dlouhé době (trvá roky) se
vytváří zelenavá měděnka.

Po delším působení roztoku sody (ca 2-3 týdny)
vznikne, poměrně rychle, na měděném drátu vrstva
měděnky.

Paradoxně měděnka je hodná koroze, která měď chrání,
zatímco rez je zlá koroze, která železo ničí.

No jo ale co je měděnka chemicky ?
Těžko oddělitelná směs hydroxidu měďnatého
a uhličitanu měďnatého, se vzorcem Cu(OH)2·CuCO3.
Chceš li její vznik v přírodě zapsat rovnici, je to takto:
2 Cu(s) + H2O(g) + CO2 (g) + O2 (g) →
Cu(OH)2·CuCO3 (s)
My ji ale potřebujeme udělat rychleji, nebudeme čekat
roky, půjdeme tedy na to od lesa.

Pokračujeme na další straně …

Nazelenalá vrstva měděnky

Pokus číslo 2:
příprava vlastní měděnky
Vystavíme li měděný drát (nebo hřebíky),
vše odmaštěné a osmirkované, rovnou
působení slabého roztoku sody (uhličitan
sodný, co je součástí pracích prášků) nebo
sody bikarbony (hydrogenuhličitan sodný,
který je pro změnu součástí kypřícího prášku
do těsta), měla by nastat korozivní reakce
mědi s produkcí měděnky. Tedy z laborky to
znám, stalo s mi to již několikrát. Viz fota na
předchozí straně. Jde se tedy na to:
2 lžičky jedlé sody bikarbony smícháme
s vodou (ca 50 ml), nalijeme do plastové
nádobky a po rozpuštění sody do roztoku
vložíme několik hřebíků. Necháme ca 4 dny
působit, pak roztok odlijeme a hřebíky
necháme ležet na dně ponořené jen v trošce
sody. Nezavíráme nádobku, necháme
působit volně na vzduchu, odpařenou vodu
pak dolíváme. Chodíme kontrolovat
a pozorujeme, zda se po čase začne tvořit
měděnka.
Své pozorování si pozorně zapisujeme do
nově zavedeného laboratorního deníku.
Můžeme pořizovat časový snímek děje, tj.
stále si zapisujeme k časovým údajům svá
pozorování a pořizujeme fota třeba na
mobil.

Pokus číslo 3:
alchymistova
příprava zlata
Budeme připravovat slitinu nám již známé
mědi a to se zinkem, protože mosaz, která
vznikne, má barvu nápadně připomínající
zlato. Reakce nebude obtížná, ale budeme
pracovat s hydroxidem sodným, takže
opatrně.
Připravíme ca 20%ní roztok hydroxidu:
Navážíme 20 g hydroxidu ze zásobní lahve
a nasypeme do větší zavařovací sklenice či
smaltovaného hrnku. Přilijeme opatrně 80 ml
(tj. 80 g) destilované vody. Opatrně mícháme
do rozpuštění. Pozor při rozpouštění se vyvíjí
teplo. Pracujeme v rukavicích, s brýlemi
a s dospělákem ! Po vychladnutí rozpuštěného
hydroxidu do lahve nasypeme 2 lžičky
práškového zinku, zamícháme. Lahev (hrnek s
vnitřní vrstvou ze smaltu) umístíme na ploténku
vařiče a začneme mírně zahřívat, maximálně
na teplotu asi 60 °C.

zinek

Hydroxid
sodný

Zinek za tepla reaguje s hydroxidem
sodným a vytvoří se sloučenina, jež umožní
zinku „chytit se“ na měděný hřebík.

Měděné hřebíky se
pokryly vrstvou
zinku, takže změnily
barvu na stříbrnou

Pokračování - alchymistova příprava zlata
Měděné hřebíky v ruce odmastíme jarem a dokonale opláchneme vodou
a potom je opatrně vsypeme do sklenice s hydroxidem, který se zahřívá.
Asi po 10 minutách pozorujeme, že hřebíky změnily barvu z měděné na
stříbrnou. Vyjmeme je z roztoku opatrně lžící do nádobky s čistou vodou,
opláchneme je v ní a dáme sušit na papírový ubrousek.

Alchymista se raduje, z mědi se mu
stalo stříbro. My ale víme, že …….

Vzpomínáš, jak jsme před časem dělali úlohu, kdy jsme vyráběli galvanické
články a baterie ? Pokud ne, najdi si ji na našem webu a projdi si ji. Budeš
potřebovat znalosti právě z této úlohy.
Potřebujeme si totiž ověřit, že nám skutečně vznikl zinek. Uděláme to jednoduše:
sestrojíme galvanický článek z našeho, asi pozinkovaného hřebíku. Druhou
elektrodou článku bude původní hřebík z mědi. Oba zastrčíme do citronu, pěkně
kolmo asi 2 cm od sebe a připojíme je červeným a černým vodičem s krokodýly
k multimetru. Měříme napětí. Pokud je hřebík skutečně pokryt zinkem, měli
bychom naměřit napětí někde okolo 0,7 - 0,9 V.

A co nám na obrázku ukazuje přístroj?
Ano je tam 0,77 V. Takže hřebík je
skutečně pokryt vrstvičkou zinku. Skvělé.
Teď jen vyrobit z něj zlatě se lesknoucí
mosaz.
To již ale pro alchymistu bude hračka.

„Stříbrný“
hřebík

Modrý plamen
hořícího plynu
(není
vidět)

„Zlatý“
hřebík

„Stříbrný“

Alchymistova přeměna stříbra na zlatohřebík

Náš pozinkovaný hřebík musíme zahřát, aby se zinek slil s mědí a vznikla mosaz. Jak tedy na to? Jednoduše. Potřebujeme kleště, do
kterých uchopíme hřebík. Potom potřebujeme zdroj vysoké teploty - stačí sporák s plynovou ploténkou, nebo kartuš turistického vařiče
s hořákem či jen jednoduchý zapalovač na cigarety. A hlavně dospěláka vedle sebe. Na prostředním obrázku nejsou vidět plaménky
spalujícího se plynu (špatně se totiž fotí  ), ale věřte, že tam byly. Kleště, jež v čelistech svírají hřebík, pomalu posouváme plaménkem
(sem-tam), aby se hřebík rovnoměrně zahříval. Nikam nespěcháme. Po chvíli zpozorujeme, že hřebík mění barvu na zlatou a vmžiku
proběhne tato barevná přeměna. Pracuješ li se zapalovačem na cigarety, děláš to obdobně, tedy plaménkem objíždíš hřebík, který
držíš v kleštích. Trvá to ale o chvíli déle. „Zlatý“ hřebík položíme na sporák či jiný nehořlavý materiál, třeba porcelánový talíř,
a necháme vychladnout. Nedotýkej se jej ! Je opravdu hodně horký !
K zahřívání hřebíku ale v žádném případě nepoužívej svíčku, protože její plamen hřebík očadí sazemi (uhlík) a změna neproběhne.

Původní měděné
hřebíky

Zlaté šperky

Hřebíky pokryté
zinkem

Hřebík pokrytý mosazí

Mosazný
hmoždíř

Hřebíky pokryté
mosazí

Je dokonáno - máme zlato !!!!!
Ano náš hřebík se zlatě třpytí. Krása. Takže si to projdeme. Původní měděné hřebíky jsme pokryli zinkem a pak
v plamenu vytvořili slitinu mědi se zinkem, kterou je mosaz. Mosaz možná objevíš doma, třeba starý hmoždíř po babičce je
z mosazi. Saxofon či jiný dechový žesťový nástroj (trubka, tuba aj.), jsou taky z mosazi. Hraje na něj doma někdo?
A nebo v dílně objevíš vruty žluté barvy. Jsou taky mosazné. Bingo! Když porovnáš tebou vyrobenou mosaz na hřebíku
s nějakým určitě zlatým předmětem, jsou si nápadně podobné. Co myslíš, jak by se dalo rychle zjistit, že to není zlato?
Pokud nevíš, chtělo by to absolvovat naši úlohu věnovanou hustotě. Ale to až zase jindy.

„Zlatý“
hřebík

Hoblinky mědi

A jak to tedy dnes dopadlo?
No jak? Složili jsme alchymistickou zkoušku - a jak to tak vypadá, asi
na výbornou. Protože se nám jednak podařilo vyrobit kovovou měď
z jedné z jejích sloučenin a jednak jsme vyrobili stříbrné a zlaté hřebíky.
Pozor, aby bylo naše stříbro a zlato ještě nějakou chvíli dokonalé, je
třeba jej chránit od vzdušného kyslíku, tedy mít jej uzavřené třeba ve
zkumavce se špuntem či lahvičce s víčkem.

„Stříbrný“
hřebík

Měděný
hřebík

