S CHEMIKEM V KUCHYNI
LABORATORNÍ ÚLOHA Č. 6:
DISKOHRÁTKY SE SVĚTLEMTYNDALLŮV EFEKT
Všechny obrázky a fota v prezentaci
není li uvedeno jinak, zhotovila Květa Stejskalová.
Autoři prezentace: Květa Stejskalová a Lukáš Šimaňok
( tým PEXED, ÚFCH J. Heyrovského AV ČR) .
Foto Ivan Král, zdroj : https://foto-ivan-kral.cz

http://www.3nastroje.cz

Co spojovalo tyto dva pány ?

Zdroj: volné obrázky z https://www.wikiwand.com/en/Michael_Faraday ; https://commons.wikimedia.org/wiki/John_Tyndall

Rozptyl světla. No přesněji rozptyl světla, ke kterému dochází na částicích, jež jsou rozptýlené v tekutině (voda či vzduch) a
jejichž velikost je větší než 1 nm a menší než 1000 nm, tedy 1 mikrometr (to je milionkrát menší než 1 m). Částice tvoří
v kapalině koloid nebo suspenzi (záleží na jejich velikosti). Nemusí jít tedy jen o kapalinu, ale třeba i o vzduch (prach ve
vzduchu, částice spáleného oleje ve výfukových plynech aj.) A když tímto prostředím prochází paprsek světla, tak pozorovatel
(to jako my) zaznamená krásný efekt světelného paprsku mihotajících se částic (v suspenzi) či přímo světelného kuželu/louče ( v
koloidu). Tomuto efektu se za chvíli budeme věnovat prakticky, budeme si hrát s různými pevnými látkami v kapalinách a
pozorovat, co se děje, když do nich posvítíme. Jo a proč máme nahoře ty dva pány? Vlevo je Michael Faraday (Angličan,
1791-1867), který tento jev poprvé pozoroval, čili objevil, a ten vedle je John Tyndall (Ir, 1820-1893), který jej pak
podrobně studoval a popsal. A jak se tento jev jmenuje ? Tyndallův přece ! Jak to, vždyť byl až druhý ? To jo, ale po
Faradayovi se již jmenují třeba zákony elektrolýzy, tak proč nenechat slávu taky tomu druhému .

… a po odchodu Michaela Faradaye do důchodu John Tyndall
převzal jeho funkce v Královském institutu v Londýně (ca 1863).
Měli k sobě tedy dost blízko.

A pak je ještě taky spojovala jedna kniha o
slavném fyzikovi a chemikovi Michaelu
Faradayovi, kterou napsal rovněž slavný fyzik
John Tyndall, ale až po jeho smrti v roce 1870 .
• Tyndall, J. (1870), Faraday as a discoverer,
Longmans, Green, London.

Zdroj obrázku: https://archive.org/details/faradayasdiscove00tynduoft/page/n8/mode/2up

Dnes nás tedy čeká výlet do fyziky,
věrné družky chemie
Nemusíte ale zrovna do hodiny fyziky, abyste viděli, jak vypadá Tyndallův efekt. Klidně můžete vyjít někam do
přírody nebo na pořádnou metaliku nebo s kámoši prohnat motorku (pokud ji tedy máte a s ní i řidičák ). Tam všude
se s ním potkáte. Že nevíte ? Tak si ty tři obrázky pozorně prohlédněte !

Zdroj: https://www.sfgate.com/cars/article/Hooligans-cops-DucatisMoto-Bay-Classic-13166219.php

Foto Ivan Král, zdroj : https://foto-ivan-kral.cz

Foto Jaromír Zajda Zajíček, www.FotoZajda.cz

No a co dnes budeme k úloze potřebovat: takže, co obsahuje náš dnešní seznam:

Laboratoř, to je mámina kuchyň, i když dnes to možná bude lepší na WC, v koupelně, ve sklepě, v garáži,
zkrátka tam, kde není okno s denním světlem - máme 

Nějaké
nádoby,
nejlépe
hranaté

Jak zdroj světla postačí baterka, ale lepší je samozřejmě laserové ukazovátko
(lze pořídit třeba na https://www.heureka.cz/?h[fraze]=laserove%20ukazovatko)

A jde se tedy na to …



Pokusy s mlékem
Do sklenice nalijeme vodu a necháme
odstát (ze začátku v ní víří bublinky
vzduchu a chloru, na kterých se světlo
odráží a paprsek světla na nich vidět je).
Následně do ní posvítíme baterkou nebo
ukazovátkem. Při pohledu zboku, nebo
svrchu vidíme, že procházející světlo
v roztoku není pozorovatelné. Vidíme jen
bod na zdi za nádobkou.
Následně do sklenice přilijeme mléko
(čerstvé, polotučné) tak, aby se roztok
zakalil. Čím více mléka postupně (po 2 ml
např. pipetkou) přilejeme, tím jasněji
můžeme kužel světla pozorovat. Ovšem
pozor, v okamžiku, kdy překročíme
určitou koncentraci, světlo se začne
rozptylovat i mimo kužel a roztok začne
"zářit" (rozptyl světla je tak velký, že se
šíří i pomocí okolních částic, které nejsou
přímo osvíceny).

V nádobě je čistá voda

Do ca 200
ml vody
přilijeme
pipetou ca
2 ml mléka,
zamícháme.

Do nádobky
posvítíme
laserovým
ukazovátkem

Pokračujeme na dalším slidu …

Pokusy
s mlékem
Celkem jsme přidali 10 ml
mléka (5 přídavků po 2 ml). Přidáme další 2 ml mléka (celkem 4ml)
Pozoruješ nějakou změnu ?
Zaznamenej a okomentuj svůj
pokus.

Do nádobky zase posvítíme
laserovým ukazovátkem
Přidáme další 2 ml mléka (cel. 6 ) a posvítíme

Přidáme další 2 ml mléka (cel. 8) a posvítíme

A takhle to vypadá, když se přidalo celkem 10 ml mléka 

Pokusy
s mýdlem
Podobný pokus lze provádět
i s mýdlem. Při vytvoření roztoku
mýdla ve vodě vzniknou tzv. micely,
což jsou malé částečky shluknutých
amfifilních molekul (amfifilní = mají
jeden konec hydrofobní
"voduodpuzující„ – těmito konci jsou
shluknuty k sobě – a jeden hydrofilní
"vodomilný“, tyto konce čouhají do
prostoru a umožňují rozptýlení těchto
částic ve vodě). Mají ale už
dostatečnou velikost na to, aby světlo
rozpylovaly, a tím pádem zviditelnily
kužel světla (ačkoliv je roztok čirý).

V nádobě je čistá voda

Do ca 200 ml
vody přilijeme
pumpičkou ca
5 ml tekutého
mýdla

Do nádobky
s mýdlem
posvítíme
zdrojem
světla

Ve větší nádobě je mýdlo (na 1 l vody
jsme přidali 25 ml tekutého mýdla)

Pokusy
s mýdlem
V dalším pokusu s mýdlem se do větší
nádoby napustí voda s mýdlem a do
menší jen čistá voda. A opět se posvítí
baterkou/laserem. V roztoku vody
žádný kužel nevidíme (menší nádoba),
oproti tomu ve větší nádobě vidíme
jasně viditelný pruh světla. Menší
nádobu postavíme doprostřed té větší.

V menší nádobě je čistá voda

Ve vodě paprsek „zmizí“

Každým prostředím prochází světlo
jinak a vytváří se tak zajímavé efekty.
Světlo zmizí a pak se zas objeví.
Už víš proč, že ?

Menší nádoba je vložena doprostřed té větší

Pokusy
s moukou
Obdobné pokusy lze provádět
i s hrubou a hladkou moukou. Do
nádoby nasypeme čajovou lžičku
hrubé mouky a zalijeme vodou. Do
další nádoby nasypeme lžičku
hladké mouky a zalijeme také
vodou. Následně do obou
nádobek posvítíme baterkou.
Pozorujeme, co se děje. Nejdříve
do každé zvlášť, potom si je
postavíme za sebe, měníme jejich
pořadí, zkrátka hrajeme si.

Pokusy
s hladkou
a hrubou moukou
Co pozorujeme,
umíš již vysvětlit ?

Zkus pořadí nádobek obrátit. Svítit budeš do nádobky s hladkou
moukou. Co se děje nyní ?

V temné komoře jsme si hráli se dvěma kádinkami: v té větší
byla čistá voda a uvnitř ní byla kádinka s vodou a hrubou
moukou. Jak je vidět, paprsek se opět objevoval a ztrácel .

Au, Au Au…..
pokusy
s nanočásticemi zlata

Víte, že vlastně prvními průkopníky
nanotechnologií byli pánové Michael
Faraday a John Tyndall ?
Bádali s částicemi v koloidu
a suspenzi velikosti nanometrů a ani
netušili, kolik kolem nanočástic bude
za sto let humbuku.
Že vzniknou celé nanotechnologie a
nanoobory.

Protože máme v laboratoři koloidní sloučeniny zlata, tj. nanočástice
zlata rozptýlené v kapalině, svítili jsme i do této zkumavky.
A vše funguje, jak má.

Takže abychom to shrnuli:
Tyndallův efekt (jev) je stav, kdy dochází k rozptylu světla (tedy odrazu do všech stran) na částicích rozptýlených
v tekutině (např. kapky vody ve vzduchu, prach ve vzduchu, mýdlové micely ve vodě, tukové částice ve vodě atp.).
Důležitým faktorem pro správný rozptyl světla je velikost částic rozptýlených v tekutině (ideálně 40 – 900
nanometrů, čili nm). Při správné velikosti částic dochází kromě odrazu světla i k lomu světla (vzniká tak efekt duhy).

Zařízení na tvorbu Tyndalových
efektů na koncertech, na jevišti
divadla, na diskotéce…
Zdroj : https://www.vyrobniky.cz/?page_id=7

Foto Ivan Král, zdroj : https://foto-ivan-kral.cz

Zdroj: https://rocksound.cz/2019/10/22/legendarni-omega-zaplnilahokejove-stadiony-v-trinci-a-pardubicich/

Takže bavte se, jako jsme se při pokusech bavili my dva. Naše fota jsou samozřejmě z doby předkoronavirové …
nemáme totiž roušky . A až vyrazíte někam na koncert či do přírody, dívejte se pozorně
a pozorujte efekt pánů Faradaye a Tyndalla v praxi.
Snad už brzy na viděnou v naší laboratoři

  .

Květa a Lukáš

