
 

 

Pracovní listy pro žáky  
Předlaboratorní příprava 

Jména:          Datum: 
Třída: 

Přečtěte si úvodní text o dnes zkoumaném plynu a poté vyluštěním křížovky zjistěte jeho triviální 
název. 
Plyn, který se dnes pokusíme připravit, byl objeven v roce 1836 Edmundem Davym, který ho 
identifikoval jako novou uhlíkatou sloučeninu vodíku. Jeho systematický název je ethyn, ale všeobecně je 
znám pod triviálním názvem, který se dozvíte po vyluštění malé křížovky. Ethyn je nejjednodušší alkyn, 
tedy uhlovodík s trojnou vazbou mezi atomy uhlíku. Za normálního tlaku a teploty se jedná o bezbarvý 
plyn vonící po éteru. Ethyn patří k základním surovinám chemického průmyslu. Přibližně 80 % ethynu 
vyrobeného ročně ve Spojených státech se využívá v chemické syntéze, např. pro výrobu různých 
polyethylenových plastů. Zbývajících 20 % se díky vysoké teplotě plamene používá primárně 
pro autogenní sváření a řezání kovů. Ethyn byl v minulosti také hojně používán v karbidových lampách 
(odtud známé pořekadlo „Kape Ti na karbid?“) využívaných horníky a v historických vozidlech. Ethyn se 
v laboratoři připravuje reakcí acetylidu (karbidu) vápenatého s vodou, přičemž vzniká hydroxid vápenatý 
a ethyn dle následující rovnice: CaC2+2H2O→Ca(OH)2+C2H2. Ethyn se také neslavně zapsal do historie 
fyziky. Švédský vědec, laureát Nobelovy ceny za fyziku, Nils Gustaf Dalén v důsledku výbuchu ethynu 
přišel o zrak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

2) Proces, při kterém látka přichází o elektrony a zvyšuje tak své oxidační číslo.  
3) Nejjednodušší uhlovodík.   4) Kladně nabitá částice nacházející se v jádře.  
5) Latinský název jediného kapalného kovu.  6) Složka vzduchu, která je zastoupena 21 %.  
8) Jemně rozptýlené částice pevné látky v kapalině. 
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: Kape  na karbid?



 

 

Jména:         Datum: 

Třída: 

Laboratorní protokol 

Úkol 1: Sestavte aparaturu pro jímání plynu (ethynu) 

Pokuste se sestavit aparaturu pro jímání ethynu. K dispozici máte sklo připravené na vašem pracovním 
stole. (Nemusíte použít všechno). 
Nápověda: Ethyn je bezbarvý plyn, který tvoří se vzduchem výbušnou směs. Při jímání si proto musíme 
být jistí, že jsme do zkumavky najímali jen ethyn a nedostal se tam žádný vzduch! 

Prezentujte svoji aparaturu před ostatními. Diskutujte o kvalitě jednotlivých aparatur. Opravte svoji 
aparaturu tak, aby splňovala pravidla pro jímání plynu a byla pro vaši práci bezpečná. (Před tím, než 
začnete vyvíjet ethyn, musí vaši aparaturu zkontrolovat učitel!) 

Použité chemické sklo: 

Nákres aparatury: 

 

 

 

 

 

Úkol 2: Připravte ethyn s využitím aparatury pro jímání plynu 

Chemikálie: karbid vápenatý, chlorid sodný, voda 
Poznámka: Nasycený roztok NaCl se používá místo vody, aby reakce neprobíhala příliš bouřlivě. 
Pomůcky: aparatura pro vývoj plynu, kahan, držák na zkumavky, zkumavky, zátky 
Pracovní postup: Sestavili jste aparaturu pro vývoj a jímání plynu. Do vany s vodou ponořte 
demonstrační zkumavky. Do frakční baňky vsypte kousky karbidu vápníku. Do dělicí nálevky nalijte 
nasycený roztok chloridu sodného. Pomalým přikapáváním roztoku chloridu sodného vyvíjejte plyn, 
který jímejte pod hladinou vody do demonstračních zkumavek. Zkumavky zazátkujte.  

Zkumavku uchyťte do držáku na zkumavky a zapalte kahan (POZOR! Pracujte mimo aparaturu pro jímání 
plynu.). Zkumavku opatrně odzátkujte, přiložte ústím ke kahanu a pozorujte. 

Pozorování: 

 

Chemická rovnice pozorovaného jevu: 

 

 



 

 

Úkol 3: Pozorujte demonstrační experiment Vystřelení plechovky 
Pokuste se napsat vysvětlení tohoto experimentu: 

 

Závěr (Co jste se dozvěděli o ethynu? Co se vám povedlo, nepovedlo?): 


