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PRACOVNÝ LIST PRE LABORATÓRNU PRÁCU ŠTUDENTOV K POKUSU B: 
TEKUTÉ KRYŠTÁLY 

Meno študenta:…………………… 

Dátum:………………………………….. 

CIEĽ:  - pochopiť teóriu o samozostavovaní , 

- pochopiť, že na to, ako sa materiál správa na úrovni makromierky, vplýva jeho štruktúra na 
úrovni nanomierky,  
- dozvedieť sa o tekutých kryštáloch a o tom, ako fungujú,  
- otestovať skutočný termotropný tekutý kryštál a pozorovať ako sa jeho farba mení v závislosti  
od teploty.   

 

PRED VYPLNENÍM TOHTO PRACOVNÉHO LISTU: 
- prečítajte si materiál POZNÁMKY PRE ŠTUDENTOV, 
- ak máte nejaké otázky, obráťte sa s nimi na svojich učiteľov. 

 

MATERIÁLY: 
- 4 ampulky zmesi tekutého kryštálu, každá ampulka má iný obsah 
- vodný kúpeľ (varná platňa, nádoba na vodu z pyrexového skla do polovice naplnená vodou,  teplomer) 
- 1 hárok čistého kontaktného papiera 
- 1 štipec na bielizeň 
- 1 špachtľa 
- 1 nožnice 
- 1 hárok čierneho kartónu (rozmer A4) 
- 1 kus molitanu (rozmer A4) 
- rukavice 
- ochranné okuliare 
- hodvábny papier  
- izbový teplomer 
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BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE: Chemikálie potrebné na realizáciu tohto pokusu musia byť použité v súlade so špecifikáciou uvedenou       
v Karte bezpečnostných údajov (MSDS).  Musí byť zabezpečená potrebná ochrana osôb. Podobne ako pri všetkých chemikáliách, 
dodržiavajte  bezpečnostné opatrenia. Dbajte na to, aby nedošlo k vdýchnutiu pevných látok alebo k ich kontaktu s kožou, očami alebo 
odevom. Po zaobchádzaní s chemikáliami si dôkladne umyte ruky. Likvidujte ich v súlade s tým, ako je to určené. Všetky pokusy sa môžu 
realizovať len za prítomnosti kvalifikovaného pedagóga na výučbu prírodovedných predmetov. Všetky pokusy realizujete na vlastné riziko. 
Aarhus University (iNANO) a celé konzorcium NANOYOU nepreberajú na seba žiadnu zodpovednosť za škody alebo následné ujmy 
spôsobené realizáciou uvedených pokusov.  

  

POSTUP 

1. Pripravte štyri rôzne zmesi tekutých kryštálov 

Postupujte podľa postupu pre syntézu ako je popísaný v dokumente „syntéza zmesí tekutých kryštálov“ 
a podľa nižšie uvedenej tabuľky pripravte štyri rôzne zmesi tekutých kryštálov. Predpokladáme, že každá 
zmes bude citlivá na rôzne rozpätie teploty. Ak ste nerobili syntézu, učiteľ vám dá štyri ampulky 
obsahujúce zmesi. Nevdychujte obsah ampuliek. 

Tekutý kryštál  Cholesteryl oleát 
karbonát 

Cholesteryl 
pelargonát 

Cholesteryl 
benzoan 

Teplota (°C) 

1. Typ 0,65 0,25 0,10 17-23 

2. Typ 0,45 0,45 0,10 26,5-30,5 

3. Typ 0,40 0,50 0,10 32-35 

4. Typ 0,30 0,60 0,10 37-40 

 

2. Pripravte štyri rôzne pláty tekutých kryštálov 

Odstrihnite dva kusy priesvitného kontaktného papiera (približne 10x10 cm), odlepte papier zozadu 
a položte ho na laboratórny stôl. Pomocou špachtle naneste na stred papiera určité množstvo tekutého 
kryštálu - 1. typ. Ak je tekutý kryštál veľmi studený, najprv ho zohrejte v ampulke pomocou sušiča na 
vlasy (mal by mať konzistenciu podobnú medu). Budete potrebovať 2-3 špachtle materiálu. Položte 
druhý kus kontaktného papiera na vrch prvého tak, aby sa navzájom spojili lepivé časti na oboch 
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papieroch. Keď to urobíte, jemne zatlačte miesto v strede s tekutým kryštálom a rovnomerne rozotrite. 
Je potrebné, aby ste vytvorili tenkú vrstvu tekutého kryštálu s rozmermi približne 4x4 cm. Netlačte príliš 
silno, pretože materiál sa vytlačí cez okraje. Obstrihnite papier po okrajoch. Permanentnou fixkou do 
rohu plátu napíšte číslo vyjadrujúce typ tekutého kryštálu (1 pre „1. Typ“ a podobne). 

 

Zopakujte ten istý postup pre všetky 4 typy tekutých kryštálov.  

1. OTÁZKA: Aká je teplota izby, v ktorej sa nachádzate? 
…………………………………………. 

2. OTÁZKA: Dá sa niektorá zo  štyroch zmesí tekutých kryštálov, ktoré ste pripravili, použiť na 
zaznamenanie teploty vo vašej miestnosti? Ak áno, ktorá? …………………………………………. 

………………………………………………….. 

3. Teraz otestujte štyri rôzne pláty tekutých kryštálov! 

Štyri pláty tekutých kryštálov, ktoré ste práve pripravili, položte na hárok A4 bieleho papiera. Počkajte 
zopár sekúnd. Čo vidíte? Teraz zatlačte jedným svojím prstom (v rukaviciach) na každý plát tekutého 
kryštálu. Zopakujte tento pokus, položte pláty na hárok A4 z čierneho kartónu.  Mali by ste podržať prst 
na každom pláte rovnako dlho, aby sa dali porovnať rôzne pláty. Svoje zistenia zaznamenajte do 
pripravenej  tabuľky.  

 Biely papier Čierny papier 

1. Plát (1. Typ)   

2. Plát (2. Typ)   

3. Plát (3. Typ)   

4. Plát (4. Typ)   
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3. OTÁZKA: Prečo dospejeme k rozdielnym výsledkom, ak testujeme pláty tekutých kryštálov na bielom 
alebo čiernom papieri? 

………………………………………………….. 

4. OTÁZKA: Mali všetky pláty nejakú farbu? Ak nie, prečo je to tak? Čo môžete urobiť, aby tieto pláty 
mali farbu? 

…………………………………………………… 

Teraz si pošúchajte ruky a znova otestujte každý plát. Vidíte nejaký rozdiel? 

……………………………………………………. 

 

 

Teraz zapnite vodný kúpeľ a sledujte ho, až kým sa voda 
nezohreje na teplotu 15° C. Aby ste lepšie videli zmeny 
farby, opatrne položte hárok A4 čierneho kartónu za vodný 
kúpeľ. POZNÁMKA:  Papier a kartón by sa nemali dotknúť 
varnej platne! 

 

 

Na 1. plát tekutého kryštálu (1. typ) upevnite štipec na bielizeň, pomocou neho uchopte plát a ponorte 
ho do vodného kúpeľa (pozrite si obrázok). Vidíte nejakú farbu? Teraz zvýšte teplotu varnej platne, aby 
voda dosiahla teplotu 23 °C. Zaznamenajte farby, ktoré vidíte pri zvyšovaní teploty: 
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1. Plát (1. Typ) 

Teplota (C) Farba Poznámky 

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

 

5. OTÁZKA: Pri akej teplote začnete vidieť nejakú farbu (1. plát)? Súhlasí to s predpokladanou teplotou 
(podľa tabuľky č. 1)? 

………………………………………………………. 

 

6. OTÁZKA: Zodpovedá škála farieb, ktoré ste zaznamenali v tabuľke hore, škále vlnovej dĺžky? Prečo? 

……………………………………………………… 

………………………………………………………. 
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7. OTÁZKA: Keď vytiahnete plát tekutého kryštálu z vodného kúpeľa, stratí okamžite svoju farbu? Ak nie, 
čo si myslíte, prečo sa to tak deje? 

…………………………………………………  

………………………………………………… 

8. OTÁZKA: Predstavte si, že ponoríte 1. plát (1. Typ) tekutého kryštálu do vodného kúpeľa, ktorého 
teplotu nepoznáte. Plát sa zmení na oranžový. Akú má teplotu vodný kúpeľ?  

………………………………………………………………….. 

Pokračujte v pokusnom testovaní ďalších plátov tekutých kryštálov, ktoré ste pripravili. 

- Položte 2. plát do vodného kúpeľa, ktorý ste práve použili (jeho terajšia teplota je 23° C) a zvýšte 
jeho teplotu, aby voda postupne vystúpila na 30° C. Čo sa stane? Zaznamenajte svoje zistenia (použite 
pripravenú tabuľku).  

2. Plát (2. Typ) 

Teplota (C) Farba Poznámky 

22-23   

23-24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   
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- Keď teplota vody dosiahne 30° C, znova otestujte 1. plát (1. Typ). 

9. OTÁZKA: Dokáže 1. plát reagovať na teploty okolo 30° C? 
Prečo?.................................................................... 

 

Pokračujte v pokusnom testovaní ďalších plátov tekutých kryštálov, ktoré ste pripravili.  

- Otestujte 3. plát (3. Typ): Položte 3. plát do vodného kúpeľa, ktorý ste práve použili (jeho terajšia 
teplota je 30° C) a zvýšte jeho teplotu, aby voda postupne vystúpila na 35° C. Čo sa stane? Zaznamenajte 
svoje zistenia (použite pripravenú tabuľku). 

3. Plát (3. Typ) 

Teplota (C) Farba Poznámky 

30   

31   

32   

33   

34   

35   
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- Teraz otestujte 4. plát (4. Typ): Zvýšte teplotu varnej platne, aby teplota vody vystúpila z 35 na 
40° C.   Svoje zistenia zaznamenajte do tabuľky na ďalšej strane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. OTÁZKA: Bol rad farieb, ktoré ste pozorovali pri 3. pláte a 4. pláte rovnaký ako pri 1. pláte? 
Prečo/Prečo nie? 

………………………………………………….. 

11. OTÁZKA: Keď vyberiete 3. a 4. plát tekutého kryštálu z vodného kúpeľa, správajú sa ako plát č. 1? Aký 
je rozdiel? Prečo? 

………………………………………………….. 

12. OTÁZKA: Ktorý typ tekutých kryštálov zo štyroch typov, ktoré máte, by ste použili na overenie, či 
máte horúčku alebo nie? Prečo? 

………………………………………………….. 

 
 
 
 

4. Plát (4. Typ) 

 Teplota (C) Farba Poznámky 

35   

36   

37   

38   

39   

40   
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3. Výroba izbového teplomera z tekutého kryštálu 
 
Teraz si môžete urobiť izbový teplomer z tekutého 
kryštálu. Môžete použiť pláty tekutých kryštálov, ktoré ste 
si pripravili v predošlej časti pokusu. Ak je to potrebné, 
môžete si pripraviť nové pláty. Bezpečnostné upozornenie: 
pri výrobe teplomera použite rukavice. Dajte pozor, aby ste 
nestláčali pláty tekutého kryštálu, mohlo by dojsť 
k vytlačeniu tekutého kryštálu z plátu. Ak sa tak stane, 
okamžite to utrite papierom. 
 
- Na biely molitan napíšte slovo NANO. Bude  potrebné 
„vyplniť“ každé písmeno jedným plátom tekutého kryštálu, 
preto si dajte záležať na tom, aby jednotlivé písmená boli dosť veľké (pozri obrázok). 
 
- Pomocou noža na papier vyrežte štyri písmená z kúska molitanu. 
 
- Na zadnú stranu každého písmena pripevnite jeden plát tekutého kryštálu, dodržte toto poradie: 
 
N – 1. Typ 
A – 2. Typ 
N – 3. Typ 
O – 4. Typ 
 
- Každé písmeno postupne zaistite použitím dlhých kúskov čistého kontaktného papiera, prípadne 
môžete použiť priesvitnú pásku. Dajte pozor, aby sa pláty tekutého kryštálu neprekrývali uprostred 
písmen. Je to založené na princípe, že každé písmeno by malo obsahovať iba jeden plát tekutého 
kryštálu. 
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- Keď ste už pripevnili všetky pláty tekutých kryštálov, teraz pripevnite biely molitan na čierny kartón 
(stranou s plátmi k čiernemu kartónu). 
 
- A izbový teplomer je hotový!  
 
13. OTÁZKA: Ukazuje váš izbový teplomer nejakú farbu? Ak nie, 
prečo? 
………………………………….. 
 
 
Ak váš teplomer nereaguje, skúste ho položiť nad zapnutý notebook.... Teplomer ukáže to, čo už vieme, 
počítače sa nahrievajú! 
 
- Svoj teplomer môžete používať počas celého roka. V lete ho vyberte von a dajte ho na slnko, alebo ho 
môžete umiestniť na okno v triede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
POĎAKOVANIE: Tento pokus bol upravený z aktivity „Príprava tekutých kryštálov 
z cholesterylových esterov“, ktorá je dostupná na      
http://mrsec.wisc.edu/Edetc/nanolab/LC_prep/index.htm” a z aktivity             
„Exploring materials: Crystal Liquids”, ktorú pripravila sieť NISE (Creative Commons 
Attribution ShareAlike 3.0). Táto aktivita vznikla pre sieť NISE s financovaním Národnej vedeckej nadácie v rámci 
Dohody o spolupráci #ESI-0532536. Akékoľvek názory, zistenia a závery alebo odporúčania vyjadrené v tejto správe 
pochádzajú od jej autorov a nemusia nevyhnutne vyjadrovať postoje Nadácie. 


