
Chemie v domácnosti - kyselost a zásaditost látek
Dnes se budeme opět pohybovat v oblasti chemie a vyzkoušíme si pokus, který je 
jednoduchý, ale vizuálně velmi pěkný.

pH (čti pé há) látky nám říká, zda je kyselá, neutrální nebo zásaditá. To pak určuje její 
fyzikální, chemické a biologické vlastnosti. Stupnice pH je v rozsahu 0-14, hodnota 7 
je neutrální, nižší čísla jsou kyselá (látky označujeme jako kyseliny), vyšší zásaditá 
(látky označujeme jako zásady). Silné kyseliny i zásady jsou velmi nebezpečné, jsou (látky označujeme jako zásady). Silné kyseliny i zásady jsou velmi nebezpečné, jsou 
jedovaté a způsobují poleptání. Velmi silnou kyselinu sírovou najdeme v autobaterii, 
naopak silné hydroxidy se nachází v koncentrovaných čistících prostředcích (např. Krtek
na čištění odpadu). Tyto nebezpečné látky při pokusu vynechte. Kolem nás se však 
nachází kyseliny i zásady slabé, které běžně používáme. Příkladem může být ocet, 
potravinářská kyselina citronová nebo jedlá soda.
K rozlišení kyselin od zásad slouží látky zvané indikátory. V těchto případech reagují tak,
že mění barvu. V laboratořích se jako indikátor používá lakmusový papírek, který se dáže mění barvu. V laboratořích se jako indikátor používá lakmusový papírek, který se dá
koupit v lékárně. Indikátory ale najdeme i kolem sebe. Všimli jste si, že když do černého
čaje přidáte citrón, zesvětlá? My si teď vyzkoušíme další přírodní indikátor, a to červené
zelí. 
Budeme potřebovat: šťávu z červeného zelí (zelí nakrouháme a spaříme, zelí pak 
můžeme využít na jídlo, např. vepřo, knedlo zelo, nás zajímá pouze „odpadní“ voda)
Dále sodu, ocet, citron, čistící prostředky (buďte opatrní, nelijte si je na ruce, nepožívejte!)
sadu skleniček, bílé pozadí. Do skleniček nalejte trochu zelné šťávy a pak už jen 
přidávejte různé látky, sledujte změnu barvy a určujte, zda se jedná o látku kyselou
nebo zásaditou. Po skončení pokusu ihned opatrně vylejte.

Kde jste se s pH mohli setkat v praxi: určení pH vody v akváriu, pH u lékaře při 
zdravotních potížích, pH v ústech, pH pokožky (znáte z reklam) ...
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