


Exkurze do 
chemických 

laboratoří na TU 
v Libereci 



 

Chemické laboratoře katedry chemie Technické 
univerzity v Liberci. Náš příchod a první pohled na 

dveře od laboratoří z dlouhé chodby.  

 

 

 



Chemické laboratoře KCH TUL 
 

Úvodní proškolení z bezpečnosti práce a náplň 

exkurze.  

 

 

 



Fyzikálně - chemická laboratoř  
 

Krátká úvodní přednáška, co se bude v této části 

laboratoří provádět.  

 

 

 



Fyzikálně - chemická laboratoř  
 

Prohlídka modelů moderních uhlíkatých materiálů.  

 

 

 



Fyzikálně - chemická laboratoř  
 

Měříme vodivosti roztoků v závislosti na koncentraci 

různých solí.  

 

 

 



Fyzikálně - chemická laboratoř  
 

Pracovní miniskupina nad vodívostí roztoků s asistencí 

pana Dr. Slavíka.  



Fyzikálně - chemická laboratoř  
 

Vlevo se stále řeší vodivost, vpravo se začíná  

s výzkumem magnetických vlastností různých minerálů 

a hornin.  



Fyzikálně - chemická laboratoř  
 

Přesné měření a následné dávkování je základem 
kvalitně provedeného výzkumu   



Fyzikálně - chemická laboratoř  
 

Práce s zařízením měřící magnetické pole. Nyní 

měříme sílu magnetického pole magnetu  

a porovnáváme ho s minerály a nerosty.  



Fyzikálně - chemická laboratoř  
 

Výzkum a diskuze nad laboratorními přístroji 

pokračuje.  



Chemická laboratoř – rozbor půdy  
 

Opět vážení, tentokrát vzorků zkoumané půdy. Každý 

si přinesl svoji a mohl si provést vlastní analýzu.   



Chemická laboratoř – rozbor půdy  
 

Nejprve bylo nutné vzorky půdy protřepat s vodou. 

Výluh byl poté analyzován na kyselost.   



Chemická laboratoř – rozbor půdy  
 

Následovala filtrace vzniklé suspenze. Mnohým dalo 
hodně práce složit správně filtrační papír   



Chemická laboratoř – rozbor půdy  
 

Při odborném rozboru je nutné vše přesně odměřit. Ani 

vodu k ředění není možné použít v libovolném 

množství.  



Chemická laboratoř – rozbor půdy  
 

Důkazy látek v půdě se musí provádět opatrně  
a obezřetně – obzvláště ve společnosti HCl   



Chemická laboratoř – závěr   
 

Pan Dr. Jodas nám na závěr připravil několik 

zajímavých a efektních pokusů. Zde je hoření  

propan – butanu (nerostné suroviny).  



Chemická laboratoř – závěr   
 

Chemie a barvy – krásné reakce v barevné souhře  

s balónky.  



Chemická laboratoř – závěr   
 

Rozbité nádobí do chemických laboratoří asi tak 

trochu patří, jako do kuchyně.  



Chemická laboratoř – doplňkový úkol.    
 

Kdo sundá z trezoru dva silné neodymové magnety? 
   



Exkurze se nám moc líbila. 

 

Děkujeme za pěknou exkurzi.  
 

      


