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Téma: STUDENÉ CHEMICKÉ SVĚTLO

1. BLUDIČKA - demonstrační pokus!
chemiluminiscence při vodní parou znesnadněné (inhibované) oxidaci bílého fosforu

Zatemněná místnost (nejlépe místnost bez oken), topné hnízdo, varná baňka s varnými kamínky, vzdušný 
chladič, bílý fosfor pod vodou, nůž, pinzeta

Do varné baňky nalít do jedné třetiny jejího objemu vodu a vhodit malý kousek bílého fosforu (velikost 
hrášku), nasadit vzdušný chladič a zahřívat v topném hnízdě nebo na elektrickém vařiči v olejové lázni v 
naprosté tmě k varu a pozorovat světélkování.

Princip reakce není dosud objasněn! Provedením jednoduchý pokus se složitým reakčním mechanismem. 
P4 + O2 + H2O = krajně nestálé peroxidy nebo hyperoxidy??? = konečný produkt H3PO4

Lze uvažovat na přítomnost celé řady meziproduktů...P2O nebo P4O2, H3PO2, PH3, P2H6, P406 ap.

2. SVÍTÍCÍ TYČINKY Lightstick - žákovský pokus
ovlivění rychlosti reakcí okolní teplotou
svítící tyčinky lightstick, ledová tříšť, rychlovarná konvice

3. HYPERLUMINOL - PO STOPÁCH KRVE - demonstrační i žákovský pokus
významná inovace v realizaci chemiluminiscence (Saqib M. et al., Chem. Comm. 2015, DOI: 
10.1039/c5cc01090j.)
Luminol 3-aminoftalhydrazid; Mr 177,16; CAS Number: 521-31-3, 2,5g 1340,- Kč
HOSA     kyselina hydroxylamin-O-sulfonová; Mr 113,09; CAS Number: 2950-43-8, 5g 819,-Kč
CoCl2.6H2O Mr 237,93; CAS Number: 69098-14-2

https://cs.wikipedia.org/wiki/Luminol Saquib M. 2015

Roztok A - Luminol + hydroxylamin-O-sulfonová kyselina (HOSA)
Roztok B - NaOH + peroxid vodíku
Roztok C - CoCl2.6H2O

Roztok A (1L):  3,4 mg (20 mikromol!) luminol, 226 mg (2 mmol) HOSA
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Roztok B (1L): 200 mg (5 mikromol) NaOH - pH 11,5; 5 mL (40 mmol) 30% H2O2 HOSA
Roztok C (1L): 2,4 mg (10 micromol) CoCl2.6H2O
4. FLUORESKUJÍCÍ TONIC, ZMRZLINA, MLÉKO ap. - žákovský pokus
přítmí - žákovský pokus
mléko, 0,5 kg jogurt, 0,5L smetana na vaření, vanilkový cukr, cukr, TONIC (chinin!), kelímky, lžíce a lžičky,
UV lampa, mrazák

5. LUMIGEL - žákovský pokus
disperzní lepidlo na papír (typ Herkules - bílé nebo bezbarvé), borax, fluorescenční indikátory - sodná sůl 
fluoresceinu, rhodamin B, methylenová modř, chinin (TONIC) nebo ve vodě vymáchat náplň z vyschlého 
zvýrazňovače apod., UV lampa, kádinky, tyčinka, samouzavírací sáčky na uchovávání slizu

amylosa borax amylosa
Ukázka SOL-GEL: sol se přemění zesíťováním na gel. Gelace - zesíťování vláknitých polymerů v roztoku 
rozpouštědla. Rozpouštědlo je součástí matrice gelu a jeho odpařováním (za standardních podmínek - 
xerogel, vakuovou sublimací - kryogel, superkritický stav, použití mikrovln - aerogel ap.) 

Rhodamin B Fluorescein Methylenová modř

6. LUCIGENIN - demonstrační i žákovský pokus
N,N′-Dimethyl-9,9′-biacridinium dinitrate, dusičnan N,N‘-dimethyl-9,9‘-bisakridinia, CAS 2315-97-1 
Zdroj: sigmaaldrich.com (10.400,-/1 g, TCI chemicals.com (2.500,- Kč/1 g).

Pomůcky: průhledná hadice, nálevka, tlačka, označené PET lahve, stojan se 
zkumavkami, 
lucigenin, ethanol, hydroxid sodný NaOH, 30% roztok peroxidu vodíku, sodná sůl 
fluoresceinu, rhodamin B, methylenová modř 

1. Připravte následující sadu roztoků vždy o objemu jeden litr:
Roztok A: Rozpusťte 8 g (32 peciček) hydroxidu sodného v 650 cm3 destilované vody,
přidejte 300 cm3 ethanolu a po vychladnutí 50 cm3 30% peroxidu vodíku. Roztok 
používejte výhradně čerstvě připravený! 

Roztok B: 200 mg lucigeninu rozpusťte v odměrné baňce a dolijte po rysku destilovanou vodou. Jedná se o 
trvanlivý zásobní roztok!
Roztoky fluorescenčních barviv: rozpustťte vždy 0,5 g barviva v jednom litru 40% ethanolu. 

Při slévání roztoků A + B dochází ke vzniku poměrně intenzivního světla, jehož zabarvení lze měnit 
postupným přídavkem roztoků fluorescenčních barviv.
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