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Úvod 

Všetko na svete je chemická reakcia. Keď sa nad tým zamyslíte, úplne všetko. Nech sa 

vzdelávate v akejkoľvek prírodovednej oblasti, keď už sa dostávate úplne do hĺbky, vždy ide 

len o interakcie medzi časticami. A tie skúma práve chémia, takže ja osobne ju považujem za 

vedu vied. Nie je to však v živote najdôležitejšia vec o čom výborne vypovedá tento citát: „Kto 

nerozumie ničomu inému ako chémii, nerozumie ani tej.“1 Chémia ako taká sa delí na veľké 

množstvo rôznych odvetví, spočiatku to bolo delenie iba na anorganickú a organickú, no 

neskôr pribudli ďalšie ako fyzikálna, analytická, teoretická... No ja sa v mojej práci, ktorú som 

si vybral, pretože dúfam, že si osvojím tieto vedomosti a použijem ich v ďalšom štúdiu chémie, 

budem venovať už vyššie spomínanej anorganickej chémii. Napriek tomu, že je to len jedna 

z odnoží chémie, je to stále neuveriteľne široké a keby som to chcel poňať všetko, práca by 

bola nekonečne dlhá. Preto som témou limitovaný na nasledujúce látky. Železo, kyslík, dusík, 

jedlá sóda, pálené a hasené vápno. Len jedny z miliónov látok či zlúčenín len málom sa 

odlišujúcich od zvyšku, no pre náš priemysel či hospodárstvo veľmi dôležité. Kyslík a dusík 

všetci dobre poznáme aj z iných dôvodov a to že tieto dve látky sú z 99% súčasť vzduchu. 

V teoretickej časti práce sa teda pokúsim objasniť základné informácie o spomínaných látkach 

a pridať aj nejaké zaujímavosti, pretože rátam s tým, že väčšinu vecí budete poznať, budem sa 

snažiť teda poukázať na niečo nové. Druhou súčasťou mojej práce bude praktická časť. V tej 

sa budem zaoberať izoláciou zlata z počítačov a mobilov. Ukážem vám, kde presne sa zlato 

nachádza a ako ho pomocou rôznych chemických reakcii izolovať, ale aj ako dodržať 

bezpečnosť pri práci a ako správne postupovať. Som schopný poskytnúť aj osobný pohľad na 

vec, pretože túto vec sám robím. Verím, že práca sa vám bude páčiť. 
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1. Teoretické východiská 

 

1.1 Železo a jeho výskyt 

Železo (latinsky Ferrum, značka Fe) je kovový prvok ôsmej skupiny periodickej tabuľky. 

S kobaltom a niklom tvorí triádu železa. Jeho protónové číslo je 26, patrí medzi prechodné 

kovy a jeho elektronegativita je niečo málo cez 1,8. Tieto a im podobné údaje a ich hodnoty sa 

dajú na webe veľmi ľahko vyhľadať, preto nebudem pokračovať v ich vymenovávaní. Čo nás 

však zaujíma je, že železo je po kyslíku, kremíku a horčíku štvrtým najrozšírenejším prvkom 

v prírode (v zemskej kôre je to 5,1%). Jeho rozloženie v kôre ale nie je rovnomerné, narastá od 

povrchu smerom k jadru, ktoré samotné je zložené takmer z 85% železa. V prírode sa takmer 

nikdy nevyskytuje čisté (výnimky sú náleziská napríklad v Grónsku či Švédsku, respektíve 

meteority, kde sa vyskytuje v zliatine s niklom), nachádza sa v nej ako súčasť hornín, či 

minerálov Je takisto jedným z biogénnych prvkov, čo znamená, že je nutnou súčasťou pre 

správny chod nášho tela, konkrétne je to centrálny atóm v hem- komplexe, ktorý je 

zabudovaný do bielkoviny hemoglobín. Takisto je veľmi dôležitou súčasťou priemyslu na zemi, 

je to najviac používaný kov na priemyselné účely. 

1.1.1 Fyzikálne vlastnosti železa 

Čisté železo je striebrobiely, lesklý, kujný, ťažný, v chemicky čistom stave ale príliš mäkký na 

chemické účely. V magnetickom poli sa stáva silne magnetickým, tento jav sa nazýva 

ferromagnetizmus. Jeho teplota topenia je 1537,85°C a má pomerne vysokú hustotu- 

7,874kg.dm-3. 

1.1.2 Chemické vlastnosti železa a jeho zlúčeniny 

Jeho už vyššie spomínaná hodnota elektronegativity je pomerne nízka, 1,8. Jeho elektrónová 

konfigurácia je 3s2 3p6 3d6 4s2 a na valenčnej vrstve má 6 elektrónov. Jeho možné oxidačné 

čísla sú II,III,IV,VI, u železa sú najbežnejšie II,III(teda železnatý Fe2+ a železitý katión Fe3+ )  , 

železité zlúčeniny sú z tejto dvojice väčšinou stálejšie. Železo je neušľachtilý kov, v rade kovov 

sa nachádza naľavo od vodíka. Z chemického hľadiska je pomerne reaktívne, so zriedenými 

kyselinami reaguje za vzniku železnatých alebo železitých solí a vodíka viď. 
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Fe + H2SO4 ꟷꟷ→ FeSO4 + H2 

Za zvýšenej teploty reaguje so širokou škálou prvkov, napríklad chlórom, kyslíkom či sírou. 

Medzi jeho najznámejšie, či najpoužívanejšie zlúčeniny sa radí FeO, oxid železnatý, Fe2O3, oxid 

železitý, či podvojný oxid železnato-železitý Fe3O4, používajú na výrobu čistého železa, ktorou 

sa ešte budeme zaoberať. Ďalšie používané zlúčeniny sú síran železnatý FeSO4 a chlorid 

železitý FeCl3.  Sú známe aj oxidačné stupne IV, VI napríklad K2FeO4 ( tu má železo oxidačné 

číslo VI) a dané zlúčeniny sú veľmi silné oxidovadlá. Z komplexov, ktoré železo ako prechodný 

prvok často tvorí môžeme uviesť žltú a červenú krvnú soľ a teda hexakyanoželeznatan 

a hexakyanoželezitan draselný. Železo má ako priemyselne masívne využívaný kov jeden 

primárny nedostatok a tým je jeho korózia (rozumej hrdzavenie). Tá sa chemicky popisuje ako 

vznik hydratovaného oxidu železitého na vlhkom vzduchu. Oxid železitý na rozdiel od iných 

oxidov neutvára pevnú vrstvu a nechráni pred ďalšou koróziou, naopak, odpadáva 

a hrdzavenie pokračuje na čerstvom, odkrytom povrchu. Tento proces dokážu urýchliť látky, 

ktoré môžu byť vo vode rozpustené (NaCl, CO2). Korózia znehodnocuje železo a predstavuje 

vážny ekonomický problém. Železné predmety sú pred ňou v dnešnej dobe ochraňované 

nátermi rôznych lakov, olejov, zinkových, cínových, chrómových či niklových povlakov alebo 

vrstvičkami zlúčenín či oxidov (pasivácia železa) 

1.1.3 Výroba železa a jeho využitie 

Keďže čisté železo sa v prírode vyskytuje veľmi zriedka, potrebujeme ho vyrobiť, respektíve 

osamostatniť z rúd, ktorých je súčasťou. Pod tými rudami sa rozumejú najčastejšie používané: 

Fe2O3, hematit (krveľ), Fe3O4, magnetit, ocieľok FeCO3 a mnohé ďalšie. Produkt sa získava 

hutnícky vo vysokých peciach. Jeho väčšia priemyselná produkcia začala až v 18. storočí, 

napriek tomu, že ľuďom bolo známe už od praveku. Celý proces sa skladá z viacerých častí, 

ktoré simultánne prebiehajú pri teplote okolo 1800°C(viď. obrázok č.1). Reakcia je 

z chemického hľadiska redoxná, konkrétne redukcia koksom, teda uhlím, respektíve uhlíkom. 

Prítomné sú takisto troskotvorné prísady, ktoré majú za úlohu železo ochrániť pred spätnou 

oxidáciou. Reakcie sú nasledovné.  

Koks sa spaľuje za prítomnosti kyslíka a vzniká oxid uhličitý, respektíve uhoľnatý 

2C + O2 ꟷ→ 2CO 
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 , následná redukcia železnej rudy oxidom uhoľnatým 3CO + Fe2O3ꟷ→ 2Fe + 3CO2 (prípadne 

uhlíkom miesto oxidu uhoľnatého, v produktoch ale neskôr vzniká CO miesto CO2) 

Zároveň sa simultánne tvorí troska  CaO + SiO2 ꟷ→ CaSiO3 . Celý tento proces prebieha 

nepretržite, do vrchnej časti pece je pridávaná ruda, koks a troskotvorné prísady a v spodnej 

časti sa pravidelne deje „odpich železa“. Niektoré rudy obsahujúce železo nie sú pre tento 

proces využívané, pretože pri reakcii vznikajú nežiadané a škodlivé splodiny, príkladom môže 

byť pyrit obsahujúci síru, pri reakcii s ním vznikajú sulfidy. Týmto proces ani zďaleka nekončí, 

pretože surové železo nie je kujné a obsahuje zhruba 1,7 percenta uhlíka, ktorý sa procesom 

skujňovania železa (výrobou ocele) odstraňuje. Uhlík a ďalšie nežiadané prímesi sa oddeľujú 

z rozžeraveného železa vzdušným kyslíkom. Po tomto procese sa množstvo uhlíka zvyčajne 

zníži na 0,2-1%. Takto vyrobená oceľ sa ďalej zlepšuje prísadami alebo povrchovou úpravou. 

Pridávaním rôznych prvkov sa vyrábajú ušľachtilé ocele s požadovanými vlastnosťami, 

napríklad odolnosť proti korózii, žiaruvzdornosť a iné. Príkladom je nerezová oceľ (18% 

chrómu, 1% niklu). Ďalším typom je napríklad prudko ochladená (na 250 až 300°C) kalená oceľ, 

tvrdá, ale krehká. Široké uplatnenie nemá čisté železo, ale jeho zliatiny. Pod tým pojmom 

rozumej kovy zliate s inými kovmi, respektíve prvkami tvoriace v pevnom skupenstve 

v podstate homogénnu zlúčeninu. Ich vlastnosti sa môžu meniť či už pomerov zložiek v zliatine 

alebo ich úplnou zmenou. Zliatiny majú väčšinou lepšie fyzikálne aj chemické vlastnosti ako 

čisté kovy z ktorých sú tvorené, lepšiu tvrdosť, či pevnosť. 

 Obrázok č.1- Schéma procesu prebiehajúceho vo vysokej peci 
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1.2 Kyslík 

Kyslík (latinsky Oxygenium, značka O) je plyn nachádzajúci sa v tabuľke v VI.A skupine. Jeho 

protónové číslo je 8, má po fluóre druhú najvyššiu hodnotu elektronegativity v tabuľke a to 

3,5. Je to najrozšírenejší prvok na zemi a myslím, že môžem povedať, že pre život 

najdôležitejší. V prírode sa vyskytuje takmer všade, tvorí vzduch z približne 21%, nachádza sa 

v litosfére (súčasť takmer každého minerálu) či hydrosfére. Kyslík sa vyskytuje v troch 

izotopoch z ktorých jeden izotop sa vyskytuje v 99,8% prípadov, 16O (viď. tabuľka č.1). Je 

takisto samozrejme biogénnym prvkom a je teda nevyhnutnou súčasťou každého organizmu. 

Kyslík bol objavený v roku 1774. 

1.2.1 Fyzikálne vlastnosti kyslíka 

Kyslík sa v prírode vyskytuje v plynnom skupenstve. Jeho teplota topenia je -218,8°C, 

laboratórne pripravený kvapalný a pevný kyslík je modrej farby (zhodou okolností farby 

oblohy) Je čiastočne rozpustný vo vode, čo je veľmi dôležité pre vodné organizmy, ktorým v nej  

umožňuje dýchať, pri tomto deji je podstatou vznik vodíkových väzieb medzi O2 a H2O. Jeho 

molová hmotnosť je asi 1,106 krát menšia ako priemerná molová hmotnosť vzduchu. 

1.2.2 Chemické vlastnosti kyslíka, jeho reakcie a zlúčeniny 

6 valenčných elektrónov robí z kyslíka pri bežných podmienkách nestály atóm. Zlučovaním 

s ďalším atómom kyslíka alebo iného prvku získavajú stabilnejšiu elektrónovú konfiguráciu 

neónu a t.j 2s2 2p6. Tú môžu dosiahnuť tromi spôsobmi.  

• Prijatím dvoch elektrónov za vzniku oxidového aniónu, kde má kyslík oxidačné číslo –II 

(CaO) 

• Utvorením dvoch jednoduchých alebo jednej dvojitej kovalentnej väzby (O2, H2O, CO2) 

• Utvorením jednej jednoduchej väzby a prijatím elektrónu, napríklad hydroxidová 

funkčná skupina –OH-I 

Jeho veľká elektronegativita z neho robí druhé najsilnejšie oxidačné činidlo, je dokonca 

schopný reagovať s niektorým vzácnymi plynmi ( Kr, Xe), ktoré boli kedysi považované za 

inertné, teda nereaktívne. Kyslík sa bežne vyskytuje ako O2, teda molekulový kyslík. Môže sa 
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však vyskytovať aj v podobe trojatómovej molekuly O3, ktorú poznáme ako ozón, plyn 

charakteristického zápachu s veľmi silnými oxidačnými účinkami. Kyslík v redoxných reakciách 

vystupuje ako oxidovadlo. Oxidácia kyslíkom pri bežnej teplote prebieha pomaly (hrdzavenie), 

pri väčšej teplote, je rýchlosť tejto reakcie oveľa väčšia a je výrazne exotermická. Táto reakcia, 

pri ktorej vzniká tepelné a svetelné žiarenie sa nazýva horenie. Na jej začatie musí byť 

dosiahnutá zápalná teplota a bezpodmienečne prítomný kyslík. Kyslík má vďaka svojej 

reaktivite vysokú škálu zlúčenín či už v organickej alebo anorganickej chémii. Ja som ale 

limitovaný na anorganickú, preto organické vynecháme.  Najčastejšie zlúčeniny kyslíka (okrem 

vody a peroxidu vodíka ktorým sa budem venovať podrobnejšie) sú oxidy. Oxidy sú 

dvojprvkové zlúčeniny kyslíka s prvkom, ktorý má nižšiu elektronegativitu, kyslík v nich teda 

vystupuje s oxidačný číslom –II. Oxidy sa delia na molekulové, atómové aj iónové. Tie 

molekulové tvoria nekovy s veľkou elektronegativitou. Atómové zase väčšina kovov a niektoré 

nekovy, prvky zo stredu periodickej tabuľky. Iónové tvoria najmä prvky s veľmi nízkou hodnotu 

elektronegativity, teda alkalické kovy a kovy alkalických zemín. 

1.2.2.1 Voda  

Voda je najbežnejšou a najdôležitejšou zlúčeninou kyslíka spomedzi všetkých. Vyskytuje sa 

v troch skupenstvách, plynnom ako vodná para, kvapalnom ako voda a pevnom ako ľad. Tá 

kvapalná zložka pokrýva dve tretiny zemského povrchu, je nevyhnutnou zložkou každého 

organizmu a základom života na zemi. Nachádza sa takisto v pôde a je aj štruktúrnou súčasťou 

mnohých minerálov a hornín. Voda (najmä jej kvapalná zložka) sa zúčastňujú prírodného 

kolobehu vody. Z chemického hľadiska je to najdôležitejšie rozpúšťadlo a je veľmi dôležitým 

aspektom širokej škály priemyselných odvetví. Vlastnosti vody vyplývajú z viacerých údajov 

o jej molekule, či už sú to voľné elektrónové páry na kyslíku, toho, že molekula je lomená alebo 

povahy väzieb medzi vodíkom a kyslíkom. Tieto väzby sú polárne, preto je aj voda polárnym 

rozpúšťadlom. V kvapalnom skupenstve sú jednotlivé molekuly vody reťazené vodíkovými 

väzbami, izolované H2O sa nachádzajú iba vo vodnej pare. Tieto väzby spôsobujú relatívne 

vysoké teploty topenia a varu (v porovnaní s H2S). V prírode sa voda nikdy nevyskytuje čistá, 

sú v nej vždy rozpustené určité látky, plyny alebo nerozpustné častice. Preto sa voda musí 

upravovať, najmä tá pitná. To sa priemyselne dosahuje sterilizáciou chlórom alebo ozónom. 

Priemyselne ja takisto často potrebné odstrániť takzvanú tvrdosť vody. Tú rozlišujeme na 
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prechodnú a trvalú. Prechodnú môžeme odstrániť jednoduchým varením vody, pokým trvalú 

(tú spôsobujú najmä sírany) musíme odstrániť pridaním Na2CO3 pričom vzniká nerozpustný 

uhličitan2. 

1.2.2.2 Peroxid vodíka 

Peroxid vodíka alebo H2O2 je najznámejším príkladom peroxo zlúčenín kde kyslík vystupuje 

s oxidačným číslom –I, čo znamená, že sa tam nachádzajú dva atómy kyslíka spojené navzájom 

kovalentnou väzbou. Táto látka je bezfarebná olejovitá kvapalina, ktorá je v bezvodom stave 

výbušná. Vo vode je rozpustný v každom pomere a správa sa ako veľmi slabá kyselina. Od nej 

sa odvodzujú soli- peroxidy a hydrogenperoxidy. Ak sú prítomné správne katalyzátory (platina, 

krv), rozkladá sa na vodu a atómový kyslík. Vo väčšine reakcii má oxidačné účinky, existujú ale 

aj reakcie, keď sú redukčné. Využíva sa napríklad na odfarbovanie, preto pri neopatrnej 

manipulácii môžu vznikať na pokožke dočasné biele fľaky. 

 

1.2.3 Výroba kyslíka a jeho využitie 

Kyslík sa priemyselne vyrába frakčnou destiláciou skvapalneného vzduchu. Možno ho pripraviť 

aj elektrolýzou vody, ale z priemyselného hľadiska je to veľmi neefektívne preto sa k týmto 

metódam nepristupuje. Jeho spektrum využitia je veľmi široké, najviac je však používaný 

v medicíne, pri operáciách alebo všemožných úkonoch na podporu pacientovho dýchania. 

Vysokohorskí horolezci alebo piloti stíhačiek majú vždy so sebou kyslík. Pri horení kyslíka 

s vodíkom vzniká plameň s teplotou okolo 3000°C čo je využívané pri tavení, čo rezaní kovov 

s vysokou teplotou topenia napríklad platinových kovov. Ďalšie z jeho využití som spomínal pri 

procese odstraňovania uhlíka zo železa. Takisto je napriek bezpečnostným rizikám stále 

využívaný ako súčasť raketového paliva. 

 

Tabuľka č.1-Izotopy kyslíka a ich výskyt v prírode 

 

Výskyt izotopov kyslíka v prírode Výskyt 

 Izotop 16O  99,76% 

 Izotop 17O  0,039% 

 Izotop 18O  0,201% 
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1.3 Dusík 

Dusík (latinsky Nitrogenium, značka N) je plyn nachádzajúci sa v V.A skupine. Jeho protónové 

číslo je iba o jedno menej ako kyslíka, teda 7. Bol objavený v roku 1772 a nazvaný jedovatým 

vzduchom. Bol v gréčtine označovaný ako azote (zoón=život, a=zápor) „pretože bol zložkou 

vzduchu a živé organizmy sa v ňom dusili“3. Tento plyn tvorí naozaj prevažnú väčšinu vzduchu, 

konkrétne 78%, čo je ale v poriadku, keďže kyslík je pri príliš vysokých koncentráciách zdraviu 

škodlivý až smrteľný. 

          1.3.1 Vlastnosti dusíka a jeho zlúčeniny 

Tento prvok je už pre nás aj priemyselne menej významný aj menej zaujímavý, spojil som teda 

jeho fyzikálne aj chemické vlastnosti do jedného odseku. Dusík sa ani v jednom zo svojich 

skupenstiev nevyskytuje inak, ako v jeho molekulovej forme. Jeho molekula N2 je mimoriadne 

stabilná, čoho príčinou je trojitá väzba medzi jednotlivými atómami a čoho dôsledkom je 

značná inertnosť (neaktivita) dusíka. S väčšinou látok reaguje až pri vysokej teplote. Jeho 

elektrónová konfigurácia p3 sa najčastejšie stabilizuje tromi kovalentnými väzbami (viď. 

molekula dusíka). Pre jeho 5 valenčných elektrónov nie je energeticky absolútne výhodné 

prijať tri elektróny a stať sa aniónom N3-, preto majú väzby kovalentný charakter. Maximálna 

väzbovosť dusíka je 4 napríklad pri amónnom katióne NH4
+. Najvýznamnejšou zlúčeninou 

dusíka je amoniak so vzorcom NH3 (opäť príklad na 3 kovalentné väzby). Pri bežných 

podmienkach je to bezfarebný plyn s veľmi nepríjemným, štipľavým zápachom. Molekuly 

amoniaku sa navzájom môžu viazať vodíkovými väzbami. Rovnako sa viažu aj s molekulami 

vody, čo vysvetľuje jeho výbornú rozpustnosť vo vode. Má prevažne zásaditý charakter, má 

schopnosť prijať odštiepený protón za vzniku už vyššie spomínaného amónneho katiónu. 

Používa sa ako hnojivo, či pri výrobe kyseliny dusičnej. Dusík ďalej s kyslíkom tvorí oxidy, dusík 

v nich má oxidačné číslo I-V, sú však málo stále. Najvýznamnejšie z nich sú oxid dusnatý NO, 

dusičitý NO2 či oxid dusný N2O, v minulosti využívaný ako anestetikum, známy aj ako rajský 

plyn. Oxidy dusíka sú pri vysokej koncentrácii veľmi nebezpečné a jedovaté. Jeho 

najvýznamnejšou kyselinou je kyselina dusičná HNO3, veľmi silná kyselina s výraznými 

oxidačnými účinkami, ktoré sú však závislé od jej koncentrácie. Oxiduje všetky kovy 

s výnimkou zlata a niektorých platinových kovov, ktoré sa však rozpúšťajú v lúčavke kráľovskej, 

ktorej hlavnou zložkou je kyselina chlórovodíková (tvorí tri diely, štvrtý je kyselina dusičná 
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HNO3:HCl 1:3). Ďalšou významnou kyselinou je kyselina dusitá HNO2. Využívajú sa na výrobu 

farbív, liečiv, či výbušnín. Niektoré dusičnany sú dôležitými hnojivami, napríklad amónny 

liadok NH4NO3.. 

           1.3.2 Výroba dusíka a jeho využitie 

Keďže vzduch obsahuje 78% dusíka, je teda hlavným zdrojom pre jeho výrobu. Je možné 

vyrobiť ho aj z jeho zlúčenín, medzi ktoré sa radí napríklad ten najčastejší a najbežnejší 

takzvaný čilský liadok alebo dusičnan sodný NaNO3. Najčastejšie sa ale získava frakčnou 

destiláciou skvapalneného vzduchu kde je však väčšinou vedľajším produktom oproti 

žiadanejšiemu kyslíku. Dusík ako taký nie je priemyselne veľmi žiadaný, čo sa však nedá 

povedať o jeho zlúčeninách preto je často využívaný práve na ich vytváranie (viď. obrázok č.2). 

Dusík sa používa tam, kde treba inertnú atmosféru (ako ochranu pred kyslíkom), prepravuje 

sa stlačený v oceľových fľašiach alebo skvapalnený v špeciálnych nádobách. 

         

Obrázok č. 2- schéma priemyselného využitia dusíka 
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1.4 Na2CO3 

Chemický vzorec látky známej ako uhličitan sodný, bežní ľudia ho však poznajú ako sódu či 

sódu na pranie. Je to sodná soľ kyseliny uhličitej, ktorá sa priemyselne vyrába z chloridu 

sodného, do ktorého sa vedie plynný amoniak a oxid uhličitý. Produktom je takmer 

nerozpustný hydrogénuhličitan sodný. 

NaCl + H2O + NH3 + CO2 → NaHCO3 + NH4Cl 

Po následnom odfiltrovaní sa NaHCO3 rozkladá za vyššej teploty (150°C) na želaný produkt 

2NaHCO3 ꟷ→ Na2CO3 + H2O + CO2 

Tento spôsob sa nazýva aj Solvayov (čítaj Solvejov) spôsob. Najdôležitejší je hydrát, konkrétne 

dekahydrát alebo kryštálová sóda, Na2CO3.10H2O. Existuje aj druhá metóda, ktorá  však bola 

priemyselne menej výhodná, zákonite teda aj menej využívaná a to z dôvodu, že na jej proces 

boli potrebné vtedy príliš moderné a drahé technológie. Nazýva sa aj LeBlancov proces, ktorý 

spočíva v zmiešavaní chloridu sodného s kyselinou sírovou, následný produkt sa potom mieša 

s uhlím a vápencom a taví vo vysokej peci. Z taveniny sa potom želaný produkt vypláchne 

vodou. Vo svete (okrem Európy) sa už ale nevyužíva ani jeden z týchto spôsobov. V roku 1937 

bol totiž objavený minerál trona a po druhej svetovej vojne získavanie sódy z tohto minerálu 

zažilo veľký rozmach. Európa bohužiaľ k nemu nemá prístup, je teda stále odkázaná na 

Solvayov spôsob. Sóda sa zriedkavo vyskytuje aj v prírode a to v suchých oblastiach alebo vo 

vyschnutých jazerách. Už vtedy ju starí Egypťania využívali na výrobu skla a mumifikovanie 

svojich mŕtvych. Vyskytuje sa vo forme troch hydrátov mono, hepta a deka. Táto chemická 

látka má relatívne široké spektrum využitia. Priemyselne sa sóda využíva najmä 

v domácnostiach, pretože zmäkčuje tvrdú vodu, inak by bolo nutné využívať priveľké 

množstvo pracieho prostriedku. Keďže roztoky sódy sú silne zásadité, sóda sa často využíva na 

vytvorenie zásaditého prostredia. Rozpustnosť sódy vo vode narastá s rastúcou teplotou. Od 

12,2g pri 10°C až do 39,3g pri 140°C (rozumej objem 100ml). Používa sa takisto pri výrobe skla 

či papiera. V histórii bola sóda využívaná aj bizarne a to ako najrôznejšie druhy antikoncepcie. 
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1.5 CaO a Ca(OH)2  

Z podobného pôvodu ale aj využitia týchto látok som sa ich rozhodol spojiť do jednej kapitoly. 

Oxid vápenatý alebo pálené vápno vzniká tepelným rozkladom uhličitanu vápenatého pri 

teplote približne 1000°C  

CaCO3 → CaO + CO2   

Podčiarknutý produkt sa využíva najmä ako súčasť malty a sadry na zvýšenie tvrdosti týchto 

látok, pri výrobe skla takisto zmäkčuje vodu, znižuje jej kyslosť. Jeho najvýznamnejšou 

reakciou je reakcia s vodou kde pri uvoľňovaní tepla vzniká hydroxid vápenatý alebo hasené 

vápno. Je to biely prášok takmer nerozpustný vo vode a jeho rozpustnosť s narastajúcou 

teplotou ešte klesá. Jeho vodný roztok sa nazýva vápenná voda a jeho suspenzia vápenné 

mlieko. Jedno z jeho zaujímavých využití je napríklad sulfátové vápno, ktoré je používané 

v ponorkách a kozmických lodiach na odstránenie vydychovaného CO2. Využíva sa aj pri 

procese tvrdnutia malty kde reaguje s oxidom uhličitým za vzniku uhličitanu vápenatého 

a vody (viď. obrázok č.3).  

Ca(OH)2 + CO2 ꟷ→ CaCO3 + H2O 

 

Obrázok č.3- „vápenný kolobeh“ 
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2. Praktická časť 

Keby som sa aj v praktickej časti venoval vyššie spomenutým látkam, práca by bola príliš 

jednotvárna a nezaujímavá a preto som sa rozhodol pre niečo týkajúce sa úplne iných látok. 

A to sa konkrétne týka najviac zlata a preto predtým, ako prejdem k podstate praktickej časti, 

povedzme si niečo aj o tomto drahom kove a dôvod, prečo som si ho vybral do mojej práce. 

2.1 Zlato 

*Zlato (latinsky Aurum, značka Au) je mäkký, ohýbateľný, žltý, drahý a veľmi kujný kov 

(dokonca najkujnejší zo všetkých), čo je v ľudských dejinách využívané už od dávnych dôb. 

V periodickej tabuľke sa nachádza medzi d-prvkami. Vďaka svojej inertnosti sa v prírode 

vyskytuje najmä vo svojej rýdzej forme (druhou možnosťou je jeho zliatina so striebrom, 

elektrum). Je vynikajúco tepelne a elektricky vodivé, čo mu poskytuje širokú škálu 

priemyselných využití. Z jeho inertnosti vyplýva, že nereaguje takmer so žiadnymi chemickým 

látkami. Výnimkou je napríklad už v mojej práci spomínaná lúčavka kráľovská, okrem nej je to 

iba pár veľmi reaktívnych oxidačných činidiel. Špecifickým prípadom, ktorý bol známy už 

stredovekým chemikom je roztok zlata v ortuti známy ako amalgám, ktorý ostáva kvapalný aj 

pri väčšom objeme zlata, pri teplote vyššej ako 300°C sa ortuť odparí a bez nej ostane 

chemicky čisté zlato. Zlato sa nazýva drahým kovom nie len kvôli jeho cene, ale hlavne kvôli 

jeho vzácnosti a výskytu. Ako povedal známy človek: „Peniaze nie sú všetko... je tu ešte zlato a 

cenné papiere.“4 Na tonu horniny sa v zemskej kôre vyskytuje iba približne 0,005g zlata (aj keď 

najväčší nájdený kus zlata vážil až 112kg, bol nájdený na Aljaške). Ťažba zlata bohužiaľ 

predstavuje značné environmentálne riziká a to vďaka nebezpečným spôsobom jeho 

získavania. 

2.1.1 Využitie zlata 

Ako som už spomínal, zlato má vďaka svojim vlastnostiam široké spektrum využitia. Vďaka 

jeho „tvrdosti“, ktorá je len 2,5 je však ako také v podstate nepoužiteľné. Zlato ale dlho slúžilo 

ako federálne rezervy a dodnes sa v podstate považuje za jediné univerzálne medzinárodné 

platidlo.  Tvoria sa teda zliatiny s niklom, paládiom, striebrom, či meďou. Napríklad taký nikel 

zliatinu aj sfarbuje a dokonca je to ešte žiadanejšie kvôli vzhľadu, vzniká moderné, tzv. biele 
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zlato. Obsah zlata v akejkoľvek zliatine sa vyjadruje v karátoch, pričom čisté zlato je 24-

karátové. Zlato slúži ako ochrana pred koróziou, pričom aj ten najtenší súvislý náter to dokáže. 

Zlato sa väčšinou nanáša elektrolyticky (pomocou elektrického prúdu), ktorý umožňuje, aby 

sa táto činnosť oplatila aj ekonomicky, ale aj produkt splnil očakávania, pretože nanáša 

dostatočne tenkú vrstvu. Zlato sa dá nanášať aj mechanicky a to z dôvodu jeho mimoriadnej 

kujnosti. To znamená, že z jedného gramu zlata sa môže vykovať až 1m2 zlatej vrstvy (hrubá je 

len niekoľko mikrometrov). Takýmto istým spôsobom sa zlato využíva aj v mikroelektronike 

no za iným účelom. A to je vyššie spomenutá inertnosť, vynikajúca vodivosť a nízky elektrický 

odpor. Kontaktné plochy dôležitých súčastí, pri ktorých má byť zabezpečená dlhotrvajúca 

a bezproblémová vodivosť sú opäť elektrolyticky pokrývané zlatou vrstvou. A práve toto sa 

stalo mojou praktickou časťou a vysvetlím, prečo. 

2.2 Proces disociácie a následného opätovného získania chemicky čistého 

zlata z počítačových obvodov 

Tento proces budem opisovať ako laboratórne cvičenie a dokážem poskytnúť aj osobný 

pohľad na vec, keďže to sám praktizujem. Možných spôsobov na dosiahnutie tohto procesu je 

viac, ja pokryjem iba jeden, ktorý momentálne využívame, napriek tomu, že sme skúšali aj iné, 

tie spomeniem iba okrajovo. 

Úloha: Osamostatnenie chemicky čistého zlata 

Teória: *-spomenutá v podkapitole 2.1 

Pomôcky: Odmerný valec, pipeta, balónik, lievik (odsávací lievik), filtračný 

papier, kadička, premývačka, rozprašovač, kryštalizačná miska (porcelánová 

miska na tavenie), taviaci plameň (zváračka),ochranné rukavice, ochranné 

okuliare, plynová maska (dostatočne dlhá odvodová hadica), lyžička 

Chemikálie: HCl-Kyselina chlorovodíková, HNO3-Kyselina dusičná, H2O2-peroxid 

vodíka,Na2S2O5-Pyrosiričitan sodný (možnosťou je aj Pyrosiričitan draselný alebo 

Hydrogénsiričitan sodný NaHSO3), ako ukazovadlo na prítomnosť zlata 
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v molekule SnCl2-Chlorid cínatý, akýkoľvek hydroxid na neutralizovanie kyslého 

odpadu (my osobne využívame KOH-Hydroxid draselný), Na2B4O7.10H2O-borax 

(využitý pri konečnom tavení) 

Pracovný postup: Ako prvé dôležité upozornenie a to, že plyny uvoľňujúce sa pri reakcii sú 

smrteľné, preto je prvoradé najmä dodržanie bezpečnosti pri práce a správny ochranný odev. 

1. Rozoberieme počítač(viď. obrázok č.1 v prílohe), respektíve mobilný telefón 

a osamostatníme z neho všetky časti, ktoré sú pre nás podstatné, to znamená 

z materskej dosky(viď. obrázok č.2 v prílohe) procesor(viď. obrázok č.3 v prílohe), 

konektory(viď. obrázok č.4 a č.5 v prílohe), slot pre grafickú kartu, ale mimo nej aj 

pripojenia na USB alebo HDD 

2. Tieto časti osamostatníme, snažíme sa odstrániť čím najviac okolitého materiálu, aby 

sme minimalizovali vzniknutý odpad (viď. obrázok č.6 a č.7 v prílohe) 

3. Časti uložíme do kadičky a zalejeme zmesou kyseliny chlorovodíkovej a peroxidu 

vodíka (plyny uvoľňujúce sa sú jedovaté) ( nebudem uvádzať presné množstvá, 

z dôvodu líšiacich sa hodnôt závisiacich na množstve zlatých častí) čím dosiahneme 

oddelenie zlatých „prstov“ (obrázok č.4 a č.5 v prílohe) od podkladu  

4. Prefiltrujeme a to, čo zostalo vo filtračnom papieri premývačkou zmyjeme do kadičky 

(vyčistenej), to zalejeme lúčavkou kráľovskou, teda zmesou kyseliny chlorovodíkovej 

a dusičnej (plyny uvoľňujúce sa sú veľmi jedovaté) a necháme odstáť, pri práci 

s kyselinami manipulujeme s najväčšou opatrnosťou a používame ochranné rukavice. 

Kedykoľvek počas procesu môžeme využiť SnCl2, teda naše ukazovadlo na poukázanie 

prítomnosti zlata v molekule, môže nám pomôcť odhaliť, či postupujeme správne. 

5. Z následného roztoku oddelíme zlato (v našom prípade) pyrosiričitanom draselným 

a čakáme na úplné usadenie zlatého prachu, čo môže trvať v rozpätí od 12 do 24 hodín. 

6. Dôkladne to prefiltrujeme, kadičku premyjeme a všetko, čo ostalo vo filtračnom 

papieri aj s ním vložíme do taviacej misky, zasypeme boraxom a tavíme, výsledný 

produkt ochladíme vo vode a ak sme postupovali správne, výsledkom by malo byť čisté 

zlato. 
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Záver: Po v postupe dôkladne popísaných úkonoch sme mali možnosť sledovať vo 

viacerých procesoch postupné uvoľňovanie a následné osamostatňovanie zlata, chemické 

procesy dejúce sa pri reakciách sú opísané tu. 

Lúčavka kráľovská a zlato: Au + 3HNO3 + 4HCl ꟷ→ HAuCl4 + 3NO2(g) + 3H2O 

Premena pyrosiričitanu sodného vo vode a jeho následná reakcia: Na2S2O5 + H2O → 

2NaHSO3  ͢      2HAuCl4 + 2NaHSO3ꟷ→2Au + 8HCl + Na2SO4 + SO2(g) 

Tieto reakcie sú základom celého procesu aj podmienkou na jeho úspešné ukončenie. 

Poznámka: Doporučujem s procesom začínať, až keď váš odhadovaný výnos prekročí 

náklady, ktoré ste minuli na chemikálie a chemické sklo (nezanedbateľná výška), 

chemikálie nie sú veľmi drahé s výnimkou niektorých, no to sa nevzťahuje na chemické 

sklo, ktoré však odporúčam kvôli jeho vlastnostiam určite využívať. My sme tú hranicu už 

prekročili, cena 24- karátového zlata sa pohybuje ku dňu 16.5 2017 na úrovni 35,94€5, 

preto si treba uvedomiť, či máte reálnu šancu prekročiť náklady a začať sa vybavovať 

konkrétnymi potrebami až vtedy, keď tomu tak je. 
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Záver 

Prácu z môjho pohľadu hodnotím úspešne, pretože som splnil svoj cieľ, ktorým bolo 

opätovne si osvojiť teoretické znalosti anorganickej chémie, respektíve prehĺbiť ich 

v určitých oblastiach, čo sa mi celkom určite podarilo . Z pohľadu čitateľa som sa snažil 

o súhrn základných informácii pri látkach uvedených v teoretických východiskách, čo som 

verím splnil a v praktickej o spoľahlivé pokrytie procesu získavania zlata z počítačov 

a mikroelektroniky, čo je dostatočne podrobne popísané vyššie. Myslím, že kladne môžem 

hodnotiť najmä praktickú časť, v ktorej som totiž mohol pridať svoje osobné poznatky 

a pohľad na vec, keďže sa jej venujem a dokážem o nej poskytnúť určitý počet informácii, 

ktoré som nazbieral z vlastného pozorovania, čo sa nedá povedať o teoretických 

východiskách, kde som limitovaný literatúrou a internetom a informácie sa takpovediac 

nelíšia. Verím, že v budúcnosti môže práca poslúžiť čitateľovi, ktorý bude mať záujem 

o prehĺbenie si svojich znalostí z tejto teoretickej oblasti alebo si bude chcieť v praxi 

vyskúšať či otestovať hypotézy z mojej praktickej časti. 
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Resumé 

Práca, ktorú ste práve prelistovali alebo prečítali sa zaoberá anorganickými látkami, 

železom, dusíkom, kyslíkom, sódou na pranie, páleným a haseným vápnom. Hovorí o ich 

fyzikálnych a chemických vlastnostiach, ich zlúčeninách a priemyselnom využití. Je 

rozdelená na dve časti. Venoval som sa najmä týmto vlastnostiam, no snažil som sa aj 

o poukázanie zaujímavostí týkajúcich sa týchto látok. Veľký dôraz som kládol najmä na 

využitie ich samotných ale aj ich zlúčenín v bežnom živote, ale aj priemyselných oblastí, 

ktoré sa bežného života dotýkajú. Časť v ktorej sa riešia spomínané látky je teoretická, 

druhá časť, kde sa snažím vysvetliť ako osamostatniť zlato z elektroniky a počítačov je 

praktická. V tejto časti som sa snažil aj ponúknuť osobný pohľad na vec a uviesť chemické 

reakcie, ktoré tam prebiehajú, priložil som aj fotografie procesu, respektíve jeho častí. 

Summary 

Work you have just red or probably just listed through is dealing with anorganical chemical 

substances, specifically iron, nitrogen, oxygen, sodium carbonate, calcium oxide and 

hydroxide. It covers their physical and chemical properties, their compounds and industrial 

usage. I was mainly paying attention to these properties, but i also tried to point out 

interesting facts about these substances. I was focused on their usage also on usage of 

their compounds in the everyday life and on the industry that has direct impact on 

everyday life too. The work is divided into two parts. The part, where I am talking about 

this, is theoretical part and second part, where I try to explain how to refine gold from 

computers and mobile phones is practical. In this part I try to provide readers my personal 

point of view and to show the chemical reactions which they are observing through the 

process. 
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Príloha 

 Obrázok č.1- prvý krok pri rozoberaní 

 

 Obrázok č.2- Materská doska 



21 

 

 Obrázok č.3- procesor

 Obrázok č.4- konektory a zlaté spoje na nich 
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 Obrázok č.5 

 Obrázok č.6- Oddeľovanie zlatých 

častí od odpadu. 
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 Obrázok č.7- 

„minimalizovanie“ odpadu, ktorý nepozostáva zo zlatých súčastí 


