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Studium rychlosti reakce hydrogenuhlicitanu sodného

s dihydrogendifosforeenanem sodným

Zpracoval: doc. Ing. Ladislav Svoboda, CSc., vedoucí diplomové práce
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tohoto nejvetšího prumyslového producenta fosforecných sloucenin ve strední Evrope.
Jedním z perspektivních produktu je i dihydrogendifosforecnan sodný (SAPP,sodium acid

pyrophosphate)vyrábenývpotravinárskékvalite,kterýjepoužíván,mimojiné,jako

okyselující složka kyprících prášku na bázi hydrogenuhlicitanu sodného. Zájmem Fosfy, a.s.
je nalézt zpusoby, kterými by bylo možné tento produkt fyzikálne ci chemicky modifikovat a
regulovat tak rychlost uvolnování oxidu uhlicitého z bikarbonátu sodného

Cílem diplomové práce bylo overit funkcnost Tillmanova prístroje a jeho vhodnost pro
merení rychlosti reakce mezi SAPP a hydrogenuhlicitanem sodným, stanovit rychlost

rozkladné reakce pro ruzné komercní vzorky SAPPpoužívaného do kyprících prášku, na
základe dostupných informací zvolit aditiva pricházející v úvahu jako složky kyprících prášku
na bázi SAPPzpomalující rychlost jeho reakce s bikarbonátem a stanovit tuto rychlost pro
ruzné obsahy techto látek ve smesích se SAPPz produkceFosfy,a.s..

Diplomantka nejprve provedla na Tillmanove prístroji experimenty, kterými overila
možné vlivy experimentálních podmínek na výsledky (kvalita používaných chemikálií,
intenzita míchání, koncentrace roztoku). Poté stanovila rychlosti rozkladu hydrogenuhlicitanu

sodnéhoruznýmitypySAPPsdeklarovanourychlostíreakcevteste(tzv.DRR)anásledne

stanovila tyto rychlosti pro smesi SAPP z produkce Fosfy s vytypovanými fosforecnými

slouceninami.Nazáverpakzmerilarychlostirozkladubikarbonátudalšímislouceninami

organického i anorganického puvodu, které by mohly pripadat v úvahu jako složky smesí se
SAPP, prípadne by mohly zcela tuto kyselou složku kyprícího prášku nahradit.

Kcharakterizacitestovanýchlátekdiplomantkavyužilainstrumentálnítechnikydostupnénakatedreafakulte,napr.fotometrii,AAS,iontovouchromatografii,sítovouanalýzu,tennickou

analýzu a rentgenovou diftakcní analýzu.
Bc. Petra Lunáková zjistila, že rychlost rozkladné reakce lze regulovat úpravou kyselosti

SAPP pridáním alkalických komponent, metodiku merení reakcní rychlosti na Tillmanove

prístroji by však bylo žádoucí modifikovat tak, aby získané výsledky více korelovaly
s deklarovanými hodnotami reakce v teste a rozdíly v reaktivite testovaných látek byly
prukaznejší.

Bc. Petra Lunáková prokázala pri rešení úkolu diplomové práce velkou míru
samostatnosti a experimentální zrucnosti, pracovala cílevedome, práci sepsala úhledne,
prehledne a srozumitelne, její zadání splnila beze zbytku. Doporucuji ji k obhajobe a
hodnotímznámkou
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