
 

Metodický list  FYZIKA – Měření průměru molekuly kyseliny olejové Zadání pro žáky 1 

Téma: Měření průměru molekuly kyseliny olejové 

Úkol: Určete průměr molekuly kyseliny olejové na základě experimentu a porovnejte s průměrem molekuly 

získaným na základě teoretické úvahy. 

Pomůcky: Kruhová miska s průměrem aspoň 30 cm, kádinka, pipeta, délkové měřidlo, čistá voda, dětský 

zásyp, kyselina olejová COOHHC 3317  zředěná lékařským benzinem v poměru 1:2000 

Teoretický základ: Jestliže přeneseme na povrch vody kapku kyseliny olejové, kapka se po povrchu vody 

okamžitě rozteče a vytvoří na něm tenkou vrstvu. Je-li povrch vody dostatečně veliký, je vrstva 

monomolekulární. Výška vrstvy odpovídá průměru molekuly kyseliny olejové. Z praktických důvodů 

použijeme roztok kyseliny olejové s lékařským benzinem. Benzin se z roztoku velmi rychle odpaří a na 

povrchu vody zůstane jen monomolekulární vrstva kyseliny olejové. Obsah plochy bude podstatně menší. 

Tenká vrstva je na povrchu vody velmi těžko pozorovatelná. Její hranice určíme pomocí dětského zásypu, 

kterým poprášíme hladinu vody v misce. V místě dopadu kapky se zásyp rozestoupí a oblast bez prášku 

představuje monomolekulární vrstvu kyseliny. 

Provedení: 

 Pomocí pipety a kádinky zjistěte N počet kapek v 1 cm3 zředěné kyseliny olejové.  

 Vyjádřete V1 objem jedné kapky a určete V0 objem kyseliny olejové v jedné kapce. 

 Do čisté a vodou propláchnuté misky nalijte čistou vodu. Počkejte, až se hladina zklidní a posypte ji 

rovnoměrně dětským zásypem. Pipetou přeneste jednu kapku zředěné kyseliny na poprášený povrch 

do středu misky. 

 Délkovým měřidlem změřte desetkrát v různých směrech dp průměr kruhu. Vypočítejte aritmetický 

průměr naměřených hodnot pd . 
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 Zapište teoretickou úvahu, na základě které lze vypočítat průměr molekuly kyseliny olejové. Porovnejte 

hodnotu průměru molekuly kyseliny olejové určené na základě měření a z teoretických úvah. 

 


