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Meno študenta:…………………… 

PRACOVNÝ LIST PRE LABORATÓRNU PRÁCU ŠTUDENTOV  
POKUS C: KOLORIMETRICKÝ ZLATÝ NANOSENZOR 

Dátum:………………………………….. 

 

Pri tomto pokuse budete skúmať vlastnosti nanočastíc zlata a ich využitie ako kolorimetrické 
senzory. V tomto pracovnom liste sme pre vás pripravili nielen určité základné informácie, ale aj 
inštrukcie na uskutočnenie pokusu. 
 

CIELE: 
 naučiť sa, ako sa dajú v školskom laboratóriu vytvoriť nanočastice zlata; 
 pochopiť vplyv veľkosti na vlastnosti bežného materiálu, akým je zlato; 
 pochopiť využitie koloidov zlata ako senzory v lekárskej diagnostike. 

 
Táto laboratórna práca pozostáva z troch častí: 
Časť A: Syntézou vytvorte koloid nanočastíc zlata 
Časť B: Overte prítomnosť nanočastíc zlata 
Časť C: Otestujte koloid zlata ako kolorimetrický senzor 
 
 

Predtým, než začnete... odpovedzte na tieto otázky: 
Úloha č. 1: Akej farby je zlato? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Úloha č. 2: Čo viete o vlastnostiach zlata? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Úloha č. 3: Uveďte tri spôsoby použitia alebo využitia zlata. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Prečítajte si odseky 1A a 1B 
 

1A. Vlastnosti zlata 
Zlato (Au, atómové číslo 79) je najohybnejší a najpoddajnejší kov zo všetkých kovov, dá sa 
tepaním upraviť na veľmi tenké pláty a stočiť alebo ohnúť tak, ako potrebujeme. Toto o zlate 
vieme a robíme s ním už po stáročia. Rýdze zlato má kovovo žltú („zlatú“) farbu. Možno ste už 
počuli o „ružovom zlate“ alebo „bielom zlate“, ale tieto druhy zlata nie sú vyrobené z rýdzeho 
zlata, sú to zliatiny zlata, obsahujú ďalšie kovy ako meď a striebro.  
Zlato je veľmi stabilné a netoxické a z tohto dôvodu sa v širokej miere využíva v klenotníctve  
a zubárstve, pretože nereaguje na vzduchu a s väčšinou chemikálií. Zlato je taktiež dobrým 
vodičom tepla a elektriny (čo je spôsobené tým, že vodivé elektróny sa môžu voľne pohybovať 
okolo jadra), je odolné voči korózii, a preto sa používa na elektronické kontakty a iné možnosti 
využitia v elektronike. Zlato má taktiež mnohé iné spôsoby využitia, napríklad, tenké vrstvy zlata 
(také tenké, až sú priehľadné) sa aplikujú na okná veľkých budov, aby  sa zvýšila miera slnečného 
svetla odrazeného späť od okna. Takýmto spôsobom je v lete potrebné menej klimatizácie na to, 
aby bolo v budove príjemne chladno. 

 
1B. Koloid a Roztok 
Keď sú nanočastice zlata vo vnútri materiálu, akým je napríklad voda, vznikne koloid. Koloid sa 
líši od roztoku. Roztok je chemická zmes, v ktorej sú molekuly jednej látky rovnomerne 
rozptýlené v druhej (napríklad soľný roztok). Koloid je iný typ chemickej zmesi. Častice 
rozptýlenej látky sa v zmesi iba zdržiavajú, nie sú v nej rozptýlené. Koloid pozostáva z častíc 
v rozsahu 5-1000nm.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Roztok tetrachloro 
zlatitanu  

Roztok citrátu sodného Koloidálne zlato môže vzniknúť, ak 

zmiešame roztok s iónmi zlata Au3+ 

s roztokom  citrátu. Veľkosť nanočastíc 

môžeme regulovať koncentráciou 

roztoku citrátu, ktorý vystupuje aj ako 

stabilizátor. 

 

Vznik koloidálneho zlata 
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Úloha č. 4: Cukor zmiešaný s vodou vytvára koloid alebo roztok? Vysvetlite. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Úloha č. 5: Piesok a voda (blatistá voda) vytvárajú koloid alebo roztok? Vysvetlite. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Koloidy existujú v prírode a môžu byť vo forme emulzie (ako mlieko), gélu (želatína), aerosólu 
(hmla) a v mnohých iných formách. Dokonca aj puding je koloid! V prírodných koloidoch sú 
dokonca aj nanočastice. Napríklad, mlieko je koloid, tvorí ho emulzia kazeínových miciel (drobné 
spletence kazeínového proteínu) a lipozómy (kvapôčky tekutého tuku) vo  vode. Kazeínové 
micely sú typom prírodného nanomateriálu.  
 
Jednoduchý spôsob na zistenie toho, či zmes je roztok alebo koloid spočíva v tom, ak zasvietime 
laserovým lúčom cez zmes: 
Iba koloid bude rozptyľovať svetlo, ako to môžeme vidieť dolu na obrázkoch dvoch koloidov.  Ak 
zasvietime laserom cez roztok, laser bude neviditeľný. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VAROVANIE: Nikdy nesvieťte laserovým lúčom v blízkosti očí a ani sa nikdy nepozerajte priamo 
do lúča!! 
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Obrázok č. 7. Znázornenie samozoskupenia nanočastíc : (Vľavo) Mechanizmus rastu nanonitiek zlata, ktoré sa zhromaždili 
a potom sa rozpadli na nanočastice (vpravo) (Poďakovanie za obrázky: znovu vytlačené so súhlasom od Pong et al., J. 
Phys. Chem. C 2007, 111, 6281-7. Copyright 2003 American Chemical Society.) 

* V tomto pokuse budete skúmať farbu nanočastíc zlata (alebo „nano-zlato“). 
Pokus 1 A: Syntézou vytvorte koloid nanočastíc zlata 

 

Pozorujte názornú ukážku, ktorú predvedie váš učiteľ (alebo video) a do tabuľky 
zapíšte svoje pozorovania.  
(Pozorne sledujte zmenu farby počas trvania reakcie.) 

Úloha č. 6: Zaznamenajte svoje pozorovania do pripravenej tabuľky. 

 

Farba roztoku HAuCl4 Farba okamžite  po 
pridaní citrátu 

 
(pred reakciou) 

Farby počas  reakcie  Farba konečného  
koloidu zlata 

  

 

 

 

 

 

 

 
Jednou zo zaujímavých vlastností nanočastíc je, že ich farba nezávisí len od ich zloženia 
(materiálu, z ktorého sú), ale taktiež aj od oblasti, v ktorej sa ich elektróny môžu voľne 
pohybovať, to znamená od ich veľkosti! Takže pozorované zmeny farby v tomto pokuse 
nenastali kvôli zmenám chemického zloženia častíc, ale skôr kvôli zmenám týkajúcim sa ich 
veľkosti. 
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Úloha č. 7: Čo si myslíte, prečo môžeme počas reakcie vidieť niektoré prechodné farby? 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

*Týmto pokusom overíte, či zmes je roztok alebo koloid. 

Pokus 1B: Overenie prítomnosti nanočastíc zlata  

Úloha č. 8: Na videu (alebo v názornej ukážke učiteľa) ste videli, že na začiatku bolo 
zlato roztokom a následne sa stalo koloidom. Čo vyjadruje každý z týchto 
termínov (podľa informácií, ktoré ste si prečítali a názornej ukážky, ktorú 
ste videli)? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Cez každú z uvedených vzoriek svieťte laserovým lúčom. Prítomnosť koloidu prezrádza 
rozptyľovanie laserového lúča od častíc. 

(VAROVANIE: Nikdy sa nepozerajte priamo do laserového lúča!!!)  

Úloha č. 9: Do pripravenej tabuľky zaznamenajte svoje pozorovania. 

Vzorka Pozorovaný efekt: laserový 
lúč rozptýlený/nerozptýlený 

Voda  

Voda, do ktorej sme pridali zopár kvapiek mlieka  

Mlieko  

Slaná voda  

HAuClR4R + voda  

Citrát sodný  

Nanočastice zlata (koloidálneho zlata)  
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Úloha č. 0. Vychádzajúc z vášho pozorovania, ktoré zo zmesí, ktoré ste testovali, sú koloid? 
Prečo? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

..……….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Všimnite si, že reakciou dvoch roztokov bez nanočastíc (HAuClR4R + voda + Citrát sodný) 
samozoskupením vznikol koloid s nanočasticami (nanočastice zlata).  

 

Úloha č. 11: Vlastnými slovami vyjadrite, čo ste sa dozvedeli z pokusov 1A a 1B. 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

 
UPokus 1C: Otestujte koloid zlata ako kolorimetrický senzor 
*V tomto pokuse budete testovať nanosenzor z koloidného zlata, aby ste zistili, či dokáže 
rozlíšiť elektrolyt (v našom prípade soľ) od cukru. 

 
Predtým, ako začnete pracovať na pokuse… prečítajte si odsek 1C. 
 

1C. Použitie koloidného zlata v lekárstve (biosenzor) 
V súčasnosti vedci skúmajú zlato kvôli jeho využitiu na mnohé nanomedicínske účely. My sa 
budeme venovať jednému z nich: využitiu zlata ako kolorimetrický biosenzor. Vo všeobecnosti 
platí, že senzor je zariadenie, ktoré je schopné rozpoznať jeden alebo viacero chemických druhov 
v zmesi a „signalizovať“ ich prítomnosť prostredníctvom určitých chemických zmien. Biosenzor je 
zariadenie, ktoré je schopné rozpoznať špecifickú biomolekulu, ako je napríklad typ protilátky, 
časť DNA, atď., ktorý bol vybraný kvôli svojej schopnosti potvrdiť prítomnosť určitého typu 
vírusu alebo baktérie alebo genetický problém, ktoré sú príčinou určitej choroby. 
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Obrázok č. 3. Senzor z koloidného zlata. (Poďakovanie za obrázok: znovu vytlačené so súhlasom od Jin et al., 
Journal of American Chemical Society (2003), 125 (6), 1643- . Copyright 2003 American Chemical Society.) 

  
Ak biosenzor z koloidného zlata zaznamená prítomnosť určitej biomolekuly, prejaví sa to 
v zmene zoskupenia nanočastíc, ktoré vytvárajú koloid. Keďže farba závisí od veľkosti, táto 
zmena zoskupenia spôsobí zmenu farby koloidu. Z tohto dôvodu sa tento senzor nazýva 
kolorimetrický (zo slova „colour“ – farba). 

Otestujte svoj koloid zlata a použite ho ako senzor! 

POTREBNÉ POMÔCKY:  
Chemikálie: 
- koloidné zlato pripravené syntézou (Časť 3), potrebujeme asi 15 ml 
- 0,5 g NaCl, namiesto toho je možné použiť jemnú kuchynskú soľ 
- 2 g cukru 
- 1 čerstvé vajce 
- 1 liter destilovanej vody 
 
Laboratórne pomôcky/pomôcky zo skla:  
- ochrana očí 
- latexové alebo nitrilové rukavice 
- papierové utierky 
- odmerné valce: 10 ml odmerný valec, 50 ml odmerný valec a 500 ml odmerný valec 
- sklenené pipety: 5 ml pipeta a  25 ml pipeta, 10 Pasteurových pipiet 
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- 50 ml Erlenmeyerova banka alebo kadička 
- 2 jednorazové umelohmotné odparovacie misky na váženie 
- špachtľa 
- sklenené fľaše: 500 ml fľaša, 2 malé 25 ml fľaše alebo 2 kadičky s objemom 25 ml 
- 6 sklenených ampuliek 
- 1 priehľadná umelohmotná nádoba 
 
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIE 
Pri používaní týchto materiálov dodržiavajte bežné chemické bezpečnostné opatrenia v súlade 
s MSDS. Používajte ochranu očí a rukavice. Vyhýbajte sa vdýchnutiu pevných látok a ich kontaktu 
s pokožkou, očami alebo odevom. Po skončení práce sa dôkladne umyte. 
 
METÓDA: 
1) Rubínovo-červený koloid zlata rozdeľte do šiestich ampuliek, každá z nich by mala obsahovať 
približne 3 ml koloidu. 
2) Jednu ampulku použite na kontrolu a zostávajúcich päť ampuliek použite na uskutočnenie 
rôznych kolorimetrických testov. 

Teraz otestujte svoj koloid zlata a použite ho ako senzor soli (NaCl). 

Úloha č. 12: Svoje pozorovania zaznamenajte do pripravenej tabuľky. 

VZORKA TEST POZOROVANÝ EFEKT  
(zmena farby) 

Kontrolná ampulka -  

1. ampulka Pridajte 6 kvapiek 
roztoku NaCl 

 

2. ampulka Pridajte 15-20 kvapiek 
NaCl 

 

3. ampulka Pridajte 10 kvapiek 
cukrového roztoku 

 

 
Poznámka: Rozbite čerstvé vajce a Pasteurovou pipetou naberte trochu vaječného bielka (asi     
1 ml alebo 2-3 plné Pasteurove pipety), dajte ho do prázdnej sklenenej ampulky a pridajte jednu 
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Pasteurovu pipetu destilovanej vody. Jemne to spolu zmiešajte, vytvorí sa pena, preto nechajte 
ampulku na minútu postáť, aby pena klesla, potom zo samého dna ampulky naberte roztok, 
snažte sa vyhnúť pene/bublinám. Túto zmes vody a vajíčka pridajte do koloidu zlata. 
 
A teraz to otestujte! 
 

VZORKA TEST POZOROVANÝ EFEKT  
(zmena farby) 

4. ampulka Pridajte trochu 
vaječného bielka 

 

5. ampulka Do 4. ampulky 
pridajte 6 kvapiek 
NaCl 

 

 
Ak pridáme elektrolyt,

 

 napríklad NaCl (soľ), nanočastice sa zlúčia (zoskupia sa), výsledkom toho 
je zmena farby roztoku na tmavomodrú. Ak pridáme vysokú koncentráciu soli, nanočastice sa 
budú zoskupovať až dovtedy, kým sa neusadia, roztok sa stane čírym a môžeme zbadať čiernu 
usadeninu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ak pridáme slabý neelektrolyt

 

 (napr. cukor), nedôjde k narušeniu elektrostatickej odpudivej sily 
medzi časticami zlata a iónmi citrátu a roztok zostane červený. 
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Ak pridáme stabilizátor s vysokou molekulárnou hmotnosťou

*V tomto cvičení sme použili vaječné bielko, ktoré je veľmi výhodným zdrojom proteínu (najmä 
vaječný albumín). 

, napríklad proteín alebo 
polyetylénglykol, ten sa adsorbuje k povrchu nanočastíc, účinkom toho sa zabráni ich 
zoskupovaniu, a to dokonca aj pri vysokej koncentrácii soli. 

 
 
 
 
 
 
 
 

*Poďakovanie za obrázky: L. Filipponi, iNANO, Aarhus University, Creative Commons Attribution 

ShareAlike 3.0 

 

Úloha č. 13: Ako zisťuje koloidné zlato elektrolyty, napríklad soľ? (Akú indikáciu toho máte?) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Úloha č. 14: Prečo je viditeľný rozdiel vo farbe medzi pokusom so soľou a pokusom 
s cukrom? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Na základe skutočnosti, že zmena farby závisí len od zoskupenia, sú nanočastice zlata užitočným 
nástrojom v lekárskej diagnostike. Jediné, čo potrebujete urobiť, je pripojiť nanočastice zlata 
k určitej molekule, ktorú chcete nájsť. Týchto molekúl je mnoho a pomerne ľahko  sa dajú 
pripojiť k nanočasticiam zlata. Keď dôjde k stretnutiu s cieľovými molekulami, rôzne nanočastice 
sa k sebe pritiahnu, zoskupia sa a dochádza k viditeľnej zmene farby. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Jednou z oblastí, v ktorých prebieha veľmi aktívny výskum je vývoj budúcich miniaturizovaných 
biosenzorov, ktoré lekári budú môcť použiť vo svojich ordináciách na to, aby zistili, či ich pacient 
má určitú chorobu. 
 
Napríklad: Rýchly test na meningokoky zachráni životy 
ľudí. Tento test využíva nanočastice zlata, ktoré pokrývajú 
protilátky priťahujúce proteín prítomný 
v meningokokových baktériách. Ak tento proteín je 
prítomný, častice sa budú spájať a ľahko sa dajú rozpoznať 
vďaka zmene farby.  
 

http://mams.rmit.edu.au/otr11n41ry9q.jpg 
 

 
LIKVIDÁCIA KOLOIDU ZLATA 
Po uskutočnení pokusu zlikvidujte všetky zvyšky koloidu zlata nasledovným spôsobom: do 
koloidu pridajte dostatok roztoku NaCl, aby nastalo usadzovanie. Roztok nechajte postáť aspoň 
30 minút (vytvorí sa čierna usadenina). Cez filtračný papier preceďte usadeninu a potom ju 
zahoďte spolu s bežným pevným odpadom. Číru tekutinu vylejte do umývadla s veľkým 
množstvom vody. 

Schematické 
zobrazenie koloidného 
biosenzora 

 

http://mams.rmit.edu.au/otr11n41ry9q.jpg�


 

 

NANOYOU súbor školiacich materiálov pre učiteľov zameraný na nanotechnológie – Pokusný modul (11-13 rokov) 

 

Tieto závery sú výsledkom výskumu, ktorý získal dotácie zo Siedmeho rámcového programu Európskej komunity          
(FP7/2007-2013) na základe zmluvy o financovaní pod číslom 233433.  
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