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Všeobecné pokyny
Počas práce v laboratóriu majte oblečený plášť a nasadené ochranné okuliare
Jesť a piť v laboratóriu je zakázané
K dispozícii sú rukavice a musíte ich použiť pri práci s chemikáliami

Všetky použité hárky papiera musia byť odovzdané
na konci experimentu
Všetky výsledky musia byť zapísané v odpoveďovom hárku („Answer sheet“)
Vaše výpočty musia byť urobené tiež v odpoveďovom hárku
Dostanete iba jeden odpoveďový hárok!!!

Úlohy možno riešiť v ľubovoľnom poradí podľa vašej úvahy
Experiment pozostáva z 5 úloh a možno ich odovzdať každú jednotlivo
alebo spoločne za družstvo
K dispozícii máte 4 hodiny na celkové spracovanie úloh

Úloha 1: 20 bodov
Úloha 2: 21 bodov
Úloha 3: 17 bodov
Úloha 4: 30 bodov
Úloha 5: 6 bodov

Keď skončíte, nechajte všetko ležať na stole.
Nie je dovolené čokoľvek odnášať z laboratória
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Biometanácia – Bioplyn z organického odpadu
Biometanácia alebo výroba bioplynu sa prirodzene odohráva počas fermentačných (kvasných) procesov
v močiaroch, na dne riek a jazier ako aj počas tráviacich procesov v žalúdku prežúvavcov akými sú ovce,
kravy a kozy. Tieto živočíchy preto prispevajú k produkcii prírodných emisií metánu (CH4); rovnaký plyn
nachádzame vo fosílnom zemnom plyne. Celulóza nachádzajúca sa v tráve, sene a zrnách je
mikroorganizmami rozložená v zloženom žalúdku prežúvavcov, aby sa získala
energia. Počas tohto tráviaceho procesu vzniká metán, ktorý prežúvavce
vypúšťajú do prostredia (jedna krava denne prijme 50 kg trávy, z ktorej sa uvoľní
metánu a CO2 t.j. z 50kg prijatej trávy/1 deň/1 kravu uvoľní 350L metánu CH4 a
1500L CO2/1deň/1kravu). Metán je však aj skleníkovým plynom, pretože
zachytáva približne 20-krát viac tepla v našej atmosfére ako rovnaké množstvo
oxidu uhličitého. Približne 20% celkovej produkcie metánu pochádza z farmárskych zvierat.
Biometanácia (aneróbne trávenie) je biologickým procesom, ktorý rozkladá organickú hmotu na metán
(CH4, takmer nerozpustný vo vode), oxid uhličitý (CO2, dobre rozpustný vo vode, kde produkuje slabú
kyselinu), sirovodík (H2S, čiastočne rozpustný vo vode a tiež acidický) a amoniak (NH3, vysoko
rozpustný vo vode a mierne alkalický). Toto sa dosiahne bez prítomnosti kyslíka (anaeróbne podmienky)
zmesou rôznych mikroorganizmov.
Komplexný organický materiál
(proteíny, polysacharidy, lipidy)
Hydrolýza
Mono- a Oligoméry
(aminokyseliny, rozpustné cukry, peptidy, mastné kyseliny s dlhými reťazcami,
CO2, H2)
Acidogenéza
Medziprodukty
(alkoholy, mastné kyseliny, kyselina
mliečna, CO2, H2.)
Acetogenéza
H2 + CO2

Hydrogenotrofická
Metanogenéza

Kyselina octová
Anaeróbna
oxidácia
CH4 + CO2

Acetotrofická
Metanogenéza

Postupný rozklad organickej hmoty na bioplyn (Schnürer A. & A. Jarvis, 2010,
Microbial Handbook for biogas plants, Swedish Gas Center Report 207)

Nasledujúca rovnica (Buswell & Müller, 1952 ; Boyle 1976) sumarizuje tento proces:
CcHhOoNnSs (organická hmota) + y H2O  (c-x) CO2 + x CH4 + n NH3 + s H2S
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UHĽOVODÍKY: C6H12O6  3CO2 + 3 CH4
LIPIDY: C12H24O2 + 5 H2O  3.5 CO2 + 8.5 CH4
PROTEÍNY: C13H25O7N3S + 6H2O  6.5 CO2 + 6.5 CH4 + 3 NH3 + H2S
Komplexný a nerozpustný organický materiál sa hydrolyzuje na rozpustné zlúčeniny, ktoré sú potom
dostupné pre fermentáciu. Produktami sú hlavne nestabilné mastné kyseliny - VFA (ako kyselina octová,
kyselina propiónová, kyselina maslová a pod.), vodík a CO2. Mikroorganizmy menia dlhé VFA na
kyselinu octovú. Nakoniec metanogénne mikroorganizmy menia kyselinu octovú, CO2 a H2 na metán
(CH4).
Bioplyn na farme: výroba alternatívnej energie
Ľudstvo využíva proces bioplynu skonštruovaním veľkých
anaeróbnych kontajnerov, niektorých s kapacitou až
niekoľko tisíc kubických metrov, ktoré zbierajú
produkovaný bioplyn do rezervoárov a využívajú plyn ako
palivo na výrobu tepla a elektriny. V posledných rokoch
bol bioplyn zušľachtený na biometán a je dodávaný do
plynovej rozvodnej sústavy.
Skutočne veľké množstvá organických substrátov z fariem (výlučky živočíchov akými sú hnoj alebo kal,
zvyšky úrody a energetické rastliny) alebo supermarkety a domácnosti (vyhodená potrava alebo zelené
odrezky zo záhrad) sú vhodné na plnenie kontajnery na výrobu bioplynu.
1 m3 živočíšnych výlučkov  30 m3 bioplynu
1 tona bioodpadu z domácností  150 m3 bioplynu
1 m3 bioplynu  2kWh elektrickej energie + 4 kWh tepla
1 m3 bioplynu má ekvivalentnú energiu 0,6 L benzínu

V Luxemburgu sa stavia 30 výrobní
bioplynu s celkovou kapacitou 34 miliónov
m3 bioplynu /rok. Okolo 23 miliónov m3
bioplynu sa spáli v kombinovaných
výrobníkoch tepla a elektriny a 11 miliónov
m3 sa premení na 6,6 miliónov m3 CH4

ktorý má byť dodávaný do plynovej rozvodnej sústavy.
Nevyužitý materiál vzniknutý počas výroby metánu, nazývaný digestát (kompost), je vynikajúcim
organickým hnojivom pre poľnohospodárstvo. Obsahuje väčšinu minerálov (N, P, K, Ca, Mg, etc.)
potrebných na rast vegetácie. Na výrobu 1 tony dusíka na hnojenie je potrebná približne 1 tona ropného
ekvivalentu alebo 1000 m3 zemného plynu. Biometanačný proces prispieva k úspore fosílnej energie
využitím dusíka z organického odpadu.

Obnoviteľná energia pre Alfreda Biomana
Pán Alfred Bioman vedel o výhodách obnoviteľných energií už viac
rokov. Ako farmár si myslel, že by mohol prispieť k ochrane
prostredia a zrealizovať prijateľnejší postup na výrobu energie.
Povedali mu, že vláda Luxemburgu podporuje výrobu “zelenej
energie” jednotlivcami. Farma pána Biomana v Luxemburgu má asi
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100 dojných kráv a na svojich poliach tiež produkuje veľké množstvá kukurice.
Pred 4 rokmi sa rozhodol vedľa svojej farmy nainštalovať výrobník bioplynu. Tento výrobník produkuje
bioplyn, ktorý je zušľachťovaný na bio-metán a zavádza sa priamo do plynovej rozvodnej sústavy. Pán
Bioman je veľmi spokojný s výrobou energie v tomto výrobníku. Na
spotrebu energie však negatívne vplýva vonkajší bazén. Pán Bioman
nie je spokojný so spotrebou energie, ktorú bazén využíva na ohrev
vody. Pán Bioman by preto rád produkoval energiu pre bazén pomocou
slnečnej energie a zvažuje inštaláciu solárnych kolektorov na strechu
svojho domu.
V nasledujúcom teste budú tímy EUSO 2013 riešiť problémy týkajúce
sa výrobne bioplynu Alfreda Biomana a funkcie solárnych kolektorov:

•
•
•
•

Úloha 1: Mikrobiológia výroby bioplynu
Úloha 2: Identifikácia dvoch plynov v zmesi bioplynu
Úloha 3: Monitorovanie procesu výroby bioplynu
Úloha 4: Určenie mernej tepelnej kapacity výmenníkovej kvapaliny v solárnom
kolektore
• Úloha 5: Všeobecné otázky o biometanácii

ÚLOHA 1: Mikrobiológia produkcie bioplynu
Alfred Bioman by rád vedel, ktoré organizmy sú zahrnuté do výroby bioplynu v jeho bioelektrárni. Preto
by ste mali mikroskopicky so zväčšením 1000x analyzovať digestát. Vašou úlohou bude odobrať vzorku
digestátu, pripraviť preparát a určiť mikroorganizmy, ktoré sa na ňom nachádzajú.

Základné informácie
Na fermentačnom procese sa zúčastňujú rôzne druhy mikroorganizmov. Pri výrobe piva a vína hrajú
dôležitú úlohu kvasinky (Huby). Objav mikroorganizmov žijúcich v extrémnych podmienkach (vysoké
teploty, salinita, tlak atď.) približne pred tridsiatimi rokmi bol veľmi dôležitým pre vývin nových techník
v biológii (napr. PCR metóda). Tieto mikroorganizmy, ktoré sa označujú Archebaktérie, sú dosť odlišné
od známych baktérií a sú príbuznejšie k eukaryotom.
Eubaktérie

Archebaktérie

Prvoky

Spoločný predok

Rastliny Huby

Živočíchy

Aktuálna
klasifikácia
živých
organizmov, navrhnutá Woesem a
spoluautormi v 1990, predpokladá, že
zo spoločného predka vznikli rôzne
typy buniek, každá reprezentujúca
doménu, ktoré sa ďalej delia na 6 ríš,
ktoré sú znázornené na zobrazenom
fylogenetickom strome života.
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Materiál použitý v tejto úlohe
Na hlavnom laboratórnom stole: digestát z výrobníka bioplynu (sample A – vzorka A); kultúra
mikroorganizmov (sample B – vzorka B); centrifúga.
Pre váš tím: mikroskop a imerzný olej; varná doska; stopky; pasteurove pipety; Eppendorfove skúmavky;
testovacie skúmavky; pinzeta; mikroskopické sklíčka; rukavice; sada na Gramovo farbenie (R1, R2, R3,
R4); prístup k vodovodnej vode, fixka; ceruzka; guma na gumovanie; papierove obrúsky.

Postup experimentu
Krok 1: Odoberanie vzoriek.
Vzorka A (sample A): Odoberte asi 1 mL digestátu (sample A) z fľašky na hlavnom stole v laboratóriu a
zrieďte ho asi 10 krát s vodou z vodovodu v testovacej skúmavke. 1,5 mL zo zriedeného digestátu
preneste do Eppendorfovej skúmavky a centrifugujte jednu minútu (centrifúga je na hlavnom stole). Na
ďalšie experimenty budete používať tekutý obsah skúmavky - supernatant.
Vzorka B (sample B): Odoberte asi 1 mL kultúry zo vzorky – sample (B) vo fľaške na hlavnom stole
v laboratóriu do eppendorfovej skúmavky.
Krok 2: Tepelná fixácia.
Zapnite varnú dosku a nastavte ju na teplotu 100-120°C. Musíte pripraviť dva
preparáty, jeden z kompostu (vzorka A) a jeden zo vzorky B. Sklíčka označte
A alebo B (podľa vzorky na nich) ceruzkou na matnom okraji sklíčka (nie
fixkou). Mikroskopické sklíčka položte na varnú dosku. Odoberte 0,5 mL z
jednej vzorky a rovnomerne ho naneste na povrch sklíčka. To isté urobte aj pre
druhú vzorku na druhom sklíčku. Sklíčka nechajte kvôli tepelnej fixácii na
varnej platni až kým sa neodparí všetka voda. S pomocou pinzety zoberte
sklíčka z varnej dosky a chvíľku ich nechajte na pracovnom stole ochladiť.
Krok 3: Farbenie.
Aby ste mohli pozorovať prítomné mikroorganizmy, musíte fixované vzorky zafarbiť. Gramovo farbenie
je často používanou metódou v mikrobiológii. Na manipuláciu so vzorkami použite rukavice a pinzetu.
Na farbenie použijete imerznú - ponornú metódu vo farbiacich kyvetách s troma rôznymi farbičkami.
Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

Gramovo farbenie (všeobecné informácie o Gramovom farbení môžete nájsť v prílohe 2!)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ponorte sklíčka so vzorkami do farbičky kryštálová violeť (R1) na 1min 30 sekúnd.
Sklíčka opatrne oplachujte pod slabo tečúcou vodou z vodovodu počas 30 sekúnd.
Ponorte sklíčka do Lugolovho jódového roztoku (R2) na 3 minúty
Sklíčka opatrne oplachujte pod slabo tečúcou vodou z vodovodu počas 30 sekúnd.
Ponorte sklíčka na 5-10 sekúnd do odfarbovacieho roztoku (R3) obsahujúceho
alkohol a acetón
Sklíčka opatrne oplachujte pod slabo tečúcou vodou z vodovodu počas 30 sekúnd.
Ponorte sklíčka do Safranínového roztoku (R4) na 1 minútu.
Sklíčka opatrne oplachujte pod slabo tečúcou vodou z vodovodu počas 30 sekúnd.
Aby sa sklíčka vysušili, nechajte ich 10 sekúnd na varnej platni.
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Krok 4: Pozorovanie.
Teraz môžete mikroskopicky analyzovať
analyzova vaše vzorky. Vaše preparáty nemusíte zakrývať
zakrýva krycími
sklíčkami. Začnite pozorovať pri zväčšení
zvä
10x a potom 40x. Na záver použite zväčšenie
zvä
1000x, pri
ktorom musíte použiť imerzný olej. Musíte kvapnúť kvapku imerzného oleja medzi vzorku a objektív
mikroskopu.
Žolík: Ak neviete ako použiť
použi imerzný olej, požiadajte asistenta v laboratóriu. Budú
Bud vám však
za to stiahnuté 3 body!
Ak nie ste spokojní s pripravenými preparátmi, pripravte si nové podľa
pod a predchádzajúceho postupu.

Hodnotenie preparátov
1. Na začiatku
iatku pozorovania sa pozrite na zafarbenie vašich vzoriek a odpovedzte na otázku týkajúcu sa
Gramovho sfarbenia označením
ením správnej
správne odpovede symbolom X v odpoveďovom
odpoveď
hárku (Odpoveď
1.1).
2. Pozorujte preparát A pri zväčšení
čšení 1000x. Vyberte si najlepšiu oblasť na preparáte. Zavolajte člena
poroty, aby sa na váš preparát A pozrel a ohodnotil ho. (Odpoveď 1.2)
3. Teraz môžete pomocou identifikačného
identifika
kľúča (Príloha 1.1) a pozorovania preparátu A určiť, ktoré
organizmy zo šiestich ríš vo vzorke A sa zúčastňujú, resp. nezúčastňujú
astňujú na výrobe bioplynu
v biovýrobni Alfreda Biomana (vzorka
(
- A). (Odpoveď 1.3).
4. Pomocou identifikačného kľúč
ľúča a pozorovaním vzorky B určite
ite mikroorganizmy prítomné na
preparáte. (Odpoveď 1.4).
5. Nakreslite mikroorganizmy prítomné vo vzorke A a označte prítomné druhy zodpovedajúcim číslom
z identifikačného kľúča (Odpove
Odpoveď 1.5).
6. Všeobecné otázky o mikroorganizmoch a produkcii bioplynu: Označte
te symbolom X, či tvrdenia
v odpoveďovom
ovom hárku sú pravdivé alebo nepravdivé.
nepravdivé

ÚLOHA 2: Určenie
rčenie
enie dvoch plynov v zmesi bioplynov
Nejaký Alfred Bioman by rád vedel, ktoré dva plyny sa nachádzajú vo vyrobenej biomase.
biom
Aby to
nemusel robiť Bioman, musíte to urobiť
urobi namiesto neho.

Základné informácie
•
•
•
•

Rukavice bez púdru
V každom kroku pokusu vypuďte
vypu te zo systému vzduch pomocou plynnej zmesi.
Buďte
te opatrní pri práci s roztokom NaOH.
R = 8,314 J mol-1 K-1

Chemikálie a pomôcky
•
•
•
•

Presné váhy, manometer a teplomer (jeden pre miestnosť)
miestnos
vrecko obsahujúce biomasu
50 ml injekčná striekačka
ka s trojcestným kohútom
50 ml injekčná striekačka
ka obsahujúca 10 mL roztoku NaOH (c = 1 mol dm-3)

$ COUNTRY – Test 2 – Task Sheet
8
____________________________________________________________
•
•
•

ohybná hadica
hadicová spojka
premývacia fľaša s roztokom NaOH (c = 1 mol dm-3) upevnená na stojane

Postup pri experimente
2.1 Krok 1
Naplňte vzduchom 50 mL injekčnú striekačku s trojcestným kohútom. Odvážte striekačku opatrenú
trojcestným kohútom a hmotnosť zapíšte na hárok papiera pri váhach a do odpoveďového hárku.
2.2 Krok 2 Určenie hmotnosti plynnej zmesi s objemom 50 mL (pozri obr. 2.2)
Spojte injekčnú striekačku s vreckom obsahujúcim plyn,
ktorý musíte analyzovať a striekačku naplňte plynom tak,
aby mal objem 50 mL.
Postup: Na vrecko vyvíjajte tlak a súčasne vyťahujte piest
striekačky.
Odvážte striekačku a hmotnosť m2 zapíšte na hárok papiera
pri váhach, ale aj do odpoveďového hárku.
Obr. 2.2

2.1 Krok 3 (pozri obr. 2.3)
Spojte premývaciu fľašu s roztokom NaOH s vreckom
obsahujúcim plynnú zmes, ktorú treba analyzovať.
Vrecko s citom zatlačte tak, aby plyn prebublával
roztokom NaOH. Najprv vypuďte z fľaše vzduch a
potom spojte striekačku s premývacou fľašou a nasajte
do nej 50 ml plynu, ktorý zostal v premývacej fľaši po
reakcii plynnej zmesi s roztokom NaOH.
Odvážte striekačku opatrenú trojcestným kohútom
naplnenú plynom a hmotnosť (m3) napíšte na hárok
papiera pri váhach, ako aj do odpoveďového hárku.
2.2 Krok 4 (pozri obr. 2.4)
Spojte (naskrutkovaním) prázdnu striekačku s druhou,
v ktorej sa nachádza 10 ml roztoku NaOH (c = 1 mol dm-3).
Prázdnu striekačku spojte s vreckom obsahujúcim
analyzovanú plynnú zmes. Do striekačky nasajte 50 ml
analyzovanej plynnej zmesi. (Pozor, pri plnení striekačky
plynom stláčajte vrecko s analyzovaným plynom opatrne. )

Obr. 2.3

Plynnú zmes z prvej striekačky vytlačte opatrne do druhej
striekačky. Druhú striekačku pritom jemne pretrepávajte a
zmes v nej občas mierne zatlačte piestom. Predpokladajte, že
reakcia prebehne úplne. Do odpoveďového hárku napíšte
objem plynu, ktorý zostane po reakcii.
Obr. 2.4
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Výpočty
Postup výpočtov
tov zapíšte do odpoveďového
odpoveď
hárku.
2. 5 Výpočet
et hmotnosti prázdnej striekačky
strieka
Použite uvedenú tabuľku
ku a pomocou hmotnosti m1 vypočítajte hmotnosť prázdnej striekačky.
strieka
Hmotnosť
označte mA
Teplota (°C)
Hustota vzduchu (kg · m-3)
30
1.1644
25
1.1839
20
1.2041
15
1.2250
5
1.2690
0
1.2922
-5
1.3163
Tabuľka
ka 2.1 Hustota vzduchu pri rôznych teplotách pri p = 1 atm.
2.6 Vypočítajte hmotnosť analyzovanej plynnej zmesi s objemom 50 ml.
Pri výpočte využite hmotnosť m2. Hmotnosť
Hmotnos plynnej zmesi označte mB.
2.7 Vypočítajte
ítajte hmotnosti každého z plynov, ktoré sa nachádzajú v plynnej zmesi.
2.7.1 Pomocou hmotnosti m3 vypočítajte
vypo
hmotnosť plynu X s objemom 50 ml. Vypočítanú
Vypo
hmotnosť
označte mx.
2.7.2 Vypočítajte molovú hmotnosť
motnosť Mx plynu X . Využite pritom stavovú rovnicu ideálneho plynu.
Ak neviete napísať rovnicu ideálneho plynu, požiadajte o informáciu dozor. Za poskytnutú
informáciu sa vám strhnú 3 body.
2.7.3 Vypočítajte
ítajte pomer látkových množstiev nx / ny a molovú koncentráciu MY plynu Y.

Záver
2.8 Napíšte vzorce plynov X a Y do odpoveďového
odpove
hárku.
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Dodatočné otázky
2A Označte, ktoré z uvedených tvrdené je správne alebo nesprávne.
Pri odvodení rovnice ideálneho plynu sa predpokladá:

 Odpoveďový hárok
Správne Nesprávne

objem molekúl možno pri výpočtoch zanedbať
samotný plyn nevykazuje žiadny tlak
atómový polomer atómov plynu je väčší ako 10 nm
neuvažujú sa medzimolekulové interakcie
plyn nie je rozpustný vo vode

2B Označte, ktoré z uvedených tvrdení je správne alebo nesprávne  Odpoveďový hárok
Metán ……
spôsobuje väčší skleníkový efekt ako oxid uhličitý
môže sa zlučovať s vodou na dne oceánov
je dobre rozpustný vo vode
tvorí kubickú molekulovú štruktúru
má charakteristický zápach

Správne Nesprávne
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ÚLOHA 3: RIADENIE VÝROBY BIOPLYNU
Alfred Bioman pravidelne meria isté parametre, aby mal pod kontrolou proces výroby biomasy. A.
Bioman sa však obáva, že proces výroby biomasy môže negatívne ovplyvňovať tzv. acidóza. Acidóza je
jeden z hlavných faktorov, ktoré negatívne ovplyvňujú tvorbu bioplynov z rastlinnej zmesi a je spôsobená
najmä nesprávnym plnením reaktora. A. Bioman predpokladá, že zvyšky biomasy, ktoré zostali z
predchádzajúceho spracovávania, môžu obsahovať ľahko hnijúce komponenty, z ktorých môže vznikať
veľké množstvo organických kyselín, takže v reaktore sa ustaluje ph menšie ako 6,5. V takto prípade sa sa
dobre rozmnožujú metanogénne mikróby, čo dôsledkom je, že sa zmenšuje produkcia bioplynov. Takéto
substráty vznikajú v odpadoch tovární na výrobu džemov a obsahujú veľký podiel rozpustných cukrov.
Aby sa zabránilo poklesu pH, odporúča sa meranie pufrovacej kapacity digestátu. Pufrovacia kapacita sa
zabezpečuje hlavne prítomnosťou CO2, ktorá vedie v digestáte k tvorbe hydrogenuhličitanov (HCO3-) a
uhličitanov (CO32-). Adekvátna pufrovacia kapacita sa dosiahne keď je v jednom objeme digestátu
rozpustených najmenej 1 až objemy CO2.
A, Bioman navrhuje, aby sa v nasledujúcej úlohe merali dva dôležité parametre (pufrovacia kapacita a
pH), ktoré odzrkadľujú funkčnosť biologického procesu v bioplynovom reaktore. Prvý parameter
(pufrovacia kapacita) sa môže merať skúmaním plynu, ktorý sa uvoľňuje z digestátu, keď sa vystaví
vplyvu špecifického reaktanta. pH možno ľahko merať pomocou ľahko dostupných indikátorových
papierikov.
V úlohe 3.1 sa objem uvoľneného plynu meria pomocou jednoduchej aparatúry, ktorá sa nazýva
eudiometer,
ktorý je pre účely tejto analýzy trochu modifikovaný. Eudiometer je v podstate kalibrovaná rúrka, v ktorej
sa zachytáva plyn uvoľnený v dôsledku fyzikálnych, chemických alebo biochemických procesov.
Najjednoduchšia forma eudiometra je zobrazená na obr. 3.1. Aparatúra, ktorú budete používať pri vašom
experimente je znázornená na obr. 3.2

Obr. 3.1
Najjednoduchšia forma eudiometra. Plyn,
ktorý sa uvoľňuje pri reakcii sa zdola
zavádza do stĺpca vody v odmernom valci,
pričom objem vytlačenej vody možno
zmerať a zodpovedá objemu uvoľneného
plynu.
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ÚLOHA 3.1 Pufrovacia kapacita digestátu

UPOZORNENIE
- Pri pokuse musíte používať po celý čas rukavice a ochranné okuliare.
- Splašky a iné zvyšky musíte odhodiť len do pripravenej nádoby na chemický odpad WASTE
CONTAINER. Len potom môžete chemické nádoby oplachovať vodou alebo umývať.
- Keďže pracujete so zriedenou kyselinou chlorovodíkovou (5% HCl), dbajte na to, aby roztok
neprišiel do kontaktu s vašou kožou a očami.
- Musíte dbať na to, aby biologický materiál neprichádzal do styku s kožou, očami a ústami.
Chemikálie a pomôcky
Na uskutočnenie úlohy 3.1 budete potrebovať nasledovné:
• Upravený eudiometer, ktorý pozostáva z vhodne dielikovanej kolóny, ktorú možno naplniť vodou
po istú značku pomocou vyrovnávacej nádoby. Vo vašom prípade budete mať v trubici vodu po
značku nula a hladina vo vyrovnávacej rúrke bude nastavená tak, aby hladiny vody v rúrke a vo
vyrovnávacej nádobe boli na rovnakej úrovni. Pred tým, ako začnete do eudiometra (kalibrovanej
rúrky) zavádzať plyn, musíte zatvoriť horný kohút na eudiometri.
• Reakčná fľaša je zhotovená z tvrdeného polykarbonátu a možno ju zatavoiť zátkou s tromi
otvormi. Dva z nich sú hadicami spojené s menšou reagenčnou plastovou fľašou. Tretí otvor
pripojíme hadicou na bočný prívod eudiometra.
• 2 fľašky (kadičky 250 mL)
• kyselina chlorovodíková (HCl, 5 %) označená červeno
• Vzorka digestátu, z ktorého sa bude pripravovať bioplyn. Vzorku si odoberte zo spoločnej vzorky
na hlavnom stole.
Zostrojte si aparatúru podľa schémy na obrázku 3.2
Postup:
• Hladinu vody v eudiometri nastavte tak, aby bola na úrovni nuly. Na rovnakej úrovni musí byť aj
voda vo vyrovnávacej nádobe. Túto časť experimentu urobia za vás organizátori. Skontrolujte, či
sú hladiny nastavené správne. Potom zatvorte kohút v hornej časti eudiometrickej rúrky.
Nezabudnite na to! Musíte tak urobiť etšte pred pridaním reaktanta do reakčnej nádoby.
• Do 250 mL kadičky odmerajte 100 mL digestátu. Používajte pritom rukavice a okuliare. Nalejte
100 mL digestátu do reakčnej fľaše. Kadičku opláchnite dvakrát malým množstvom vody a roztok
z kadičky nalejte tiež do reagenčnej fľašky. Reakčnú fľašu starostlivo uzavrite .
• Pomocou druhej 250 mL kadičky odmerajte 75 mL roztoku kyseliny chlorovodíkovej a kyslinu
prelejte do menšej reagenčnej fľašky. Nádobu starostlivo uzavrite zátkou. Skontrolujte ešte raz,

či je hladina vody v eudiometri (aj vo vyrovnávacej nádobe) na nule a všetky kohúty sú
zatvorené. Systém musí byť vzduchotesný.
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Reservoir
Water
column

Eudiometer

Reaction Bottle

Reactant Bottle

Obr. 3.2: Eudiometer použitý v experimentálnej časti EUSO
• Reakčnú fľašku s kyselinou zdvihnite nad reakčnú fľašu a fľašu obráťte tak, aby všetka kyselina
vytiekla cez hadicu do reakčnej nádoby. Začne reakcia, ktorá sa prejaví okamžitým znižovaním
hladiny vody v eudiometri. Reakčnú fľašu dôkladne premiešajte, aby sa v nej digestát a kyselina
úplne zreagovali. Reakcia je skončená, keď sa hladina vody v eudiometri prestane pohybovať.
• Odčítajte objem vytlačenej vody a zapíšte do odpoveďového hárku.
• Experiment urobte celkom trikrát a vypočítajte priemerný objem vytlačenej vody a hodnotu
zapíšte do odpoveďového hárku.
• Aký plyn sa vyvíja v priebehu uvedeného experimentu.

ÚLOHA 3.2 pH digestátu
Aby sme mohli lepšie pochopiť, aká reakcia prebieha v predchádzajúcom pokuse, A. Bioman od vás vyžaduje,
aby ste odmerali pH východiskového kompostu (digestátu), ako aj kompostu, ktorý sa podrobil reakcii
v eudiometri. A. Bioman nie je chemik ani laborant, ale priateľ mu dal pH papieriky, ktorými možno pH
odmerať. Na základe sfarbenia papierika a priloženej farebnej škály možno pH odhadnúť pomerne presne.
Pri tejto úlohe použite rukavice a okuliare.
• Odoberte 50 mL východiskového digestátu a zrieďte ho rovnakým objemom vodovodnej vody. Starostlivo
opláchnite kadičku, ktorú pritom použijete.
• Odoberte 50 mL disgestátu, ktorý sa podrobil reakcii v eudiometri do dvoch rôznych kadičiek. (Kadičky,
ktoré ste predtým použili, starostlivo opláchnite vodou.)
• Indikačný (pH) papierik ponorte do vzoriek digestátov v kadičkách, odstráňte prípadných kal tak, že
papierik strasiete (ako teplomer) a podľa sfarbenia papierika určte pH (pozrite odpoveďový hárok 3.2.1)
Úloha 3.2.2 - Pozrite odpoveďový hárok
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ÚLOHA 4: Určenie mernej tepelnej kapacity
výmenníkovej kvapaliny v solárnom kolektore
Predstavte si hadicu naplnenú vodou a vystavenú slnečnému žiareniu: po krátkom čase sa teplota vody
v hadici významne zvýši. Princíp činnosti solárneho kolektora je veľmi jednoduchý. Ak priame alebo
rozptýlené žiarenie dopadne na plochu solárneho kolektora, časť energie žiarenia sa premení na tepelnú
energiu v absorbéri a odovzdá sa špeciálnej výmenníkovej kvapaline, ktorá tečie trubicou absorbéra
(obr. 4.1). V zásobníku odovzdá výmenníková kvapalina získanú energiu vode.

Obr 4.1: (1) absorbér, (2) výmenníková kvapalina tečúca trúbkou absorbéra, (3) výmenník tepla,
(4) zásobník, (5) úžitková teplá voda.

V tejto úlohe máte určiť mernú tepelnú kapacitu výmenníkovej kvapaliny.

Definície a teória
Každá látka je schopná akumulovať tepelnú energiu. Nech Q je teplo dodané zdrojom tepla vzorke látky
s hmotnosťou m. Ak ∆θ predstavuje zmenu teploty (v °C) vzorky, je jej me rná tepelná kapacita (merné
teplo) definovaná vzťahom

c=

1 Q
⋅
,
m ∆θ

(1)

kde c predstavuje charakteristický parameter látky, z ktorej vzorka pozostáva.
Jednotka v sústave SI je J· K−1 kg−1. Ak sa teplota zmení o ∆T = 1 K, je zmena teploty ∆θ = 1°C a
možno teda použiť pre mernú tepelnú kapacitu aj jednotku J·°C −1·kg−1. Napr. voda má pri teplote 20 °C
mernú tepelnú kapacitu 4 183 J·°C −1·kg−1. To znamená, že potrebujete energiu 4 183 J na zvýšenie
teploty vzorky s hmotnosťou 1 kg o teplotný rozdiel 1 °C.
Voda má veľmi vysokú mernú tepelnú kapacitu v porovnaní s ostatnými kvapalinami. Vďaka tejto
vlastnosti je voda vhodná na použitie ako výmenníková kvapalina v solárnych kolektoroch. Aby sa
zabezpečila ochrana proti zamŕzaniu a korózii, primiešava sa do výmenníkovej vody nemrznúca
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kvapalina (zvyčajne na báze propylén−glykolu). Výhodou je zníženie teploty zamŕzania v porovnaní
s čistou vodou. Hlavnou nevýhodou prísady je to, že zvyšuje viskozitu vody, tzn. odpor pri tečení.
Z predchádzajúceho výkladu vyplýva, že na určenie mernej tepelnej kapacity výmenníkovej kvapaliny
musíte najprv určiť mernú tepelnú kapacitu samotnej nemrznúcej kvapaliny a potom vypočítať mernú
tepelnú kapacitu výmenníkovej kvapaliny pomocou zmiešavacieho pravidla.
Na určenie mernej tepelnej kapacity komerčne dostupnej nemrznúcej kvapaliny (vo vašom prípade
Tyfocor®L, skrátene Tyfo) zaznamenáte chladiace krivky vzorky Tyfo a vody ako porovnávacej kvapaliny.
V obidvoch prípadoch budete vyšetrovať, ako klesá teplota príslušnej vzorky horúcej kvapaliny ako
funkcia času.
Pre meranie uvažujte kalorimeter podľa obr. 4.2. Pozostáva z medeného valca s uzavretým dnom,
medeným vrchnákom a medeným miešadlom. Označme mcal hmotnosť zostavy kalorimetra a jeho
teplotu θ amb (teplota okolitého prostredia − ambient). Ako je naznačené na obr. 4.2 kalorimeter je
uložený na korkovej podložke vo vnútri veľkého plastového boxu. Účelom tohto boxu je zachovanie
definovaného prostredia pre kalorimeter (zamedzí sa napr. náhodnému prúdeniu vzduchu okolo valca).

Obr. 4.2: (1) korková podložka, (2) kalorimeter, (3) kvapalná vzorka, (4) plastický box,
(5) vrchnák, (6) teplotná sonda, (7) miešadlo, (8) digitálny teplomer.

Ak do kalorimetra nalejete horúcu kvapalinu (liquid) s hmotnosťou mliq , za krátky čas sa kalorimeter
zohreje a kvapalina sa súčasne ochladí až kým nenastane rovnováha. Od tohto okamihu bude
rovnovážna teplota pomaly klesať.
Pokles teploty kalorimetra a jeho obsahom spôsobuje niekoľko mechanizmov: (i) prestup tepla na
rozhraní medzi povrchom kalorimetra a okolitého vzduchu, (ii) prúdenie vzduchu vyvolané nerovnakou
hustotou teplého a studeného vzduchu a (iii) vyžarovanie tepla sálaním, ktoré možno v danom prípade
zanedbať, keďže teplota kalorimetra je pri meraní pomerne nízka.
Treba však zdôrazniť, že bez ohľadu na mechanizmus (i), (ii) a (iii) pri chladnutí vzorky, poskytne
vyhodnotenie príslušných výsledkov mernú tepelnú kapacitu kvapalín v obidvoch vzorkách, voda a Tyfo,
ak prebieha chladnutie za presne rovnakých podmienok.
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Ak je Q teplo odvedené do okolia z kalorimetra s jeho obsahom a spoločná teplota poklesne o ∆θ ,
potom podľa vzťahu (1)

Q = Qliq + Qcal = mliq ⋅ cliq ⋅ ∆θ + mcal ⋅ cCal ⋅ ∆θ

(2)

cliq : merná tepelná kapacita kvapaliny (voda alebo Tyfo);

ccal : merná tepelná kapacita materiálu, z ktorého je vyrobený kalorimeter .
Ak uvažujeme čas ∆t tepelnej výmeny, podľa rovnice (2) je teplo odovzdané za jednotku času

Q
∆θ
= (mliq ⋅ cliq + mcal ⋅ ccal ) ⋅
.
∆t
∆t
Ak dochádza k chladnutiu vzoriek za rovnakých podmienok, závisí

(3)

Q
iba od rozdielu teplôt medzi
∆t

kalorimetrom (spolu s obsahom) a okolím (vzduch, box, korková podložka). Takto teplo odovzdané za
jednotku času pri danej teplote kalorimetra nezávisí od vlastností kvapaliny v kalorimetri. Na základe
toho možno stanoviť mernú tepelnú kapacitu jednej kvapaliny (Tyfo), ak poznáme mernú tepelnú
kapacitu porovnávacej kvapaliny (vody). Ak vyšetrujete ochladzovanie vzorky vody (porovnávacej
kvapaliny) a potom za presne rovnakých podmienok vzorky nemrznúcej kvapaliny (Tyfo) dostanete
z porovnania pri určitej teplote θ slope (slope = sklon):

Q
Q
 
=  
 ∆ t Tyfo  ∆ t Water

(

)  ∆∆θt 

rovnicu mTyfo cTyfo + mcal ccal 



Tyfo

 ∆θ 
= (mWater cWater + mcal ccal ) 

 ∆ t Water

(4)

mTyfo, mwater sú hmotnosti vzoriek nemrznúcej kvapalina a vody s rovnakým objemom V ;
cTyfo, cwater sú merné tepelné kapacity obidvoch vzoriek kvapalín (Tyfo a vody);

 ∆θ 
 ∆θ 
sú sklony kriviek chladenia θTyfo (t ) a θ water (t ) pri teplote θ slope .

 , 

 ∆t Tyfo  ∆t  water

Zariadenie a pomôcky
-

1 medený kalorimeter s medeným vrchnákom a medeným miešadlom

-

1 digitálny teplomer

-

1 veľký plastový box

-

3 korkové podložky

-

1 stopky

-

1 digitálne váhy

-

1 platničkový varič
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-

1 ciachovaná kadička obsahujúca 0,5 L nemrznúcej kvapaliny (Tyfocor®L)

-

1 ciachovaná kadička na vodu

-

1 pár ochranných rukavíc

-

1 lyžička

-

1 utierka

-

2 hárky milimetrového papiera

Opis úloh
Úloha 4.1: Hmotnosť kalorimetra
Zmerajte hmotnosť prázdneho kalorimetra s vrchnákom a miešadlom a výsledok zapíšte do
odpoveďového hárku. Zapíšte aj číslo použitého kalorimetra (na spodnej strane vrchnáka).
Úloha 4.2: Tabuľka hodnôt
•

Položte kalorimeter bez vrchnáka a miešadla na digitálne váhy a nalejte doň 300 g vody
(porovnávacia kvapalina). Potom položte kalorimeter (bez vrchnáka a miešadla) na varič a zohrejte ho
na približne 80 °C. Nastavte výkon variča na maximum a magnetické miešadlo nechajte vypnuté.
Pozor!!! Kalorimeter a jeho obsah sú veľmi horúce, chráňte si ruky rukavicami.
Skontrolujte pomocou digitálneho teplomera rovnomerné rozloženie teploty v porovnávacej kvapaline
pomalým miešaním sondou teplomera
Veľmi dôležité! Nedotýkajte sa prívodných vodičov sondy teplomera a horúcej platničky variča!

•

•

Keď teplota dosiahne 80 °C, vypnite varič, preneste kalorimeter do plastového boxu (použite
rukavice) a umiestnite ho na tri korkové podložky. Prestrčte sondu teplomera malou dierou v strede
vrchnáka a upevnite ju maticou so závitom. Nakoniec vložte do kvapaliny miešadlo a kalorimeter
uzatvorte vrchnákom.
Za stáleho pomalého miešania merajte teplotu θ v intervaloch po 30 s počas chladnutia kvapaliny.
Meranie začnite pri teplote približne θ = 75 °C. Namerané hodnoty zapisujte do tabuľky k úlohe 4.2
v odpoveďovom hárku.

t (min)

θ water (°C)
Porovnávacia kvapalina

θTyfo (°C)
Nemrznúca kvapalina

0
0,5
1,0
1,5
….
10,0
Meranie ukončite po 10 minútach.
•

Vodu nalejte nazad do pôvodnej kadičky a kalorimeter vyčistite pomocou utierky.

•

Zopakujte experiment s kalorimetrom naplneným 300 g nemrznúcej kvapaliny (Tyfo).
V rozsahu teploty vášho merania je hustota porovnávacej kvapaliny (vody) a nemrznúcej kvapaliny
(Tyfo) prakticky rovnaké, takže objemy obidvoch vzoriek v kalorimetri sa uvažujú rovnaké (čo je
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dôležité z hľadiska zaistenia rovnakých podmienok chladenia obidvoch vzoriek za rovnakých
podmienok).

Úloha 4.3: Krivky chladnutia
S použitím nameraných hodnôt zostrojte grafy závislostí θ ref (t ) and θTyfo (t ) v tom istom hárku
milimetrového papiera.

Úloha 4.4: Smernice kriviek chladenia pri teplote 70 °C
Určte smernice kriviek chladnutia pri teplote 70 °C a výsledky zapíšte do odpoveďového hárku.

Úloha 4.5: Merná tepelná kapacita Tyfo
•

Z rovnice (4) odvoďte vzťah pre mernú tepelnú kapacitu Tyfo. Vzťah zapíšte do odpoveďového
hárku.

•

Určte mernú tepelnú kapacitu cTyfo nemrznúcej kvapaliny, ak viete, že ccal = 380 J ⋅ C −1 ⋅ kg −1 a
cwater = 4189 J ⋅ C −1 ⋅ kg −1 pri teplote 70°C. Výsledok zapíšte do odpoveďového hárku.

•

Ak uvažujete, že merná tepelná kapacita Tyfo lineárne narastá o 5,75 J⋅°C−1⋅kg−1 pri zvýšení teploty o
1 °C, vypočítajte mernú tepelnú kapacitu nemrznúcej kvapaliny pri teplote +30°C a teplote −20 °C.
Výsledky zapíšte do odpoveďového hárku.

Úloha 4.6: Koncentrácia výmenníkovej kvapaliny
Ako už bolo povedané, výmenníková kvapalina je zmesou vody a nemrznúcej kvapaliny (v našom
prípade Tyfocor®L). Uvažujte solárny kolektor, ktorý má pracovať do teploty −20 °C. Na
zabezpečenie najlepšej funkcie musí mať výmenníková kvapalina čo najmenšiu viskozitu (odpor proti
tečeniu). Použite graf v prílohe a určte najmenšiu potrebnú koncentráciu Tyfo v zmesi pre daný
kolektor a jej hodnotu zapíšte do odpoveďového hárku.

Úloha 4A: Merná tepelná kapacita zmesi
Solárny kolektor pracuje pri teplote 30°C s výmenníkovou kvapalinou obsahujúcou 40% Tyfocor®L.
Ak vieme, že cwater = 4179 J ⋅ C −1 ⋅ kg −1 pri teplote 30°C, určte mernú tepelnú kapacitu zmesi pri
teplote 30°C.
Výsledok zapíšte do odpoveďového hárku.
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Úloha 4B: Teplotná rovnováha kalorimetra
Ak sa kvapalná vzorka daného objemu zohreje na teplotu približne 80°C a naleje do kalorimetra s
teplotou rovnou teplote okolia a kvapalina sa stále mieša, po určitom čase sa v sústave kalorimetra s
kvapalinou ustáli stav teplotnej rovnováhy. Ktoré z nižšie uvedených faktorov alebo dejov ovplyvňujú
tento čas?
•

Použitie kalorimetra z toho istého materiálu, ale s inou hmotnosťou

•

Zmena kontaktnej plochy medzi kalorimetrom a kvapalinou

•

Umiestnenie kalorimetra do plastového boxu

•

Nemiešanie kvapaliny

•

Zvýšenie teploty okolia aj teploty teplej vody o 5 °C (merná tepelná kapacita kalorimetra i vody
zostáva rovnaká)

Odpovede uveďte v odpoveďovom hárku.
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ÚLOHA 5: VŠEOBECNÉ OTÁZKY O BIOMETANÁCII (6 BODOV)
5A Syntéza metánu:
Napíšte rovnicu tvorby metánu acetotrofnými výrobcami metánu, ktoré využívajú kyselinu octovú
(CH3COOH).
Napíšte rovnicu tvorby metánu hydrogenotrofnými výrobcami metánu, ktoré využívajú vodík a oxid
uhličitý.
5B Vypočítajte celkové množstvo benzínu (L), ktorý sa môže ročne nahradiť použitím výroby
metánu - biometanácie na produkciu energie v Luxemburgu.
5C Vláda Luxemburgu v snahe znížiť emisie skleníkových plynov a priblížiť sa cielenému
znižovaniu emisií danému Kyotským protokolom, môže pre farmárov zaviesť dane (plynatostná
daň: 0.01 € /L CH4 a 0.005 €/L CO2 emitovaného ročne), pretože ich dobytok bol najväčším
zdrojom metánu ( spolu 196 470 kráv). Koľko peňazí by mohla vláda v Luxemburgu získať ročne
(365 dní) zavedením takejto dane?
5D Keďže pán Alfred Bioman premenil svoju farmu na bioplynovú jednotku, využil digestát ako
organické hnojivo. Jeho farma má ornú plochu 100 ha a pán Bioman používa 170 kg dusíka/ha za
rok (digestát na farme pána Biomana obsahuje priemerne 4 kg dusíka/m3). Vypočítajte koľko m3
zemného plynu sa ročne ušetrí vďaka konaniu pána Biomana.

