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Úvod

• Tieto pokusy sme vykonávali so záujmom o danú problematiku . V dnešnom 
svete vidíme a poznáme mnoho fajčiarov, ktorí si neuvedomujú čo spôsobuje 
fajčenie čo i len jednéhotabakového výrobku. Z pohľadu nás, nefajčiarov, je 
práve toto jedným z dôvodov výberu našej problematiky.

• Táto práca :

• Opisuje choroby jednotlivých telových sústav

• Poukazuje na škodlivosť klasických cigariet a IQOS cigariet 

• Dokazuje prítomnosť redukčných látok , aldehydov a zlúčenín dusíka



Ciele maturitnej práce
Hlavný cieľ :

Dokázať negatívny vplyv klasickej cigarety a IQOS cigarety pomocou 
znečistenia vatovým tampónom

Čiastkové ciele :

Porovnať  škodlivosť cigariet s nižším a vyšším obsahom nikotínu na základe 
znečistenia vatových tampónov

Dokázať prítomnosť škodlivých látok

Popísať najzávažnejšie ochorenia jednotlivých sústav spôsobené fajčením



IQOS
• Aromatická para obsahujúca nikotín 

• Nižší obsah škodlivých látok

• Zahriatie tabaku 300°C

• Náplň je menšia o dve tretiny

Zdroj: Ripelová, K., 2020



Vpyv na dýchaciu sústavu 
• postupnej strata pružnosti pľúc a počet pľúcnych mechúrikov klesá 

• regenerácia riasinkových buniek sa spomaľuje čo spôsobuje ich zhubnosť

• obštrukcia pľúc 

• Astma : fajčiari nereagujú na liečbu prostredníctvom inhalácie steroidov



Vplyv na srdce a cievy
• Cievy sa poškodzujú a zužujú→ zle okysličenie srdcového stavu→ srdcové ochorenia →srdcový 

infarkt

• Taktiež spôsobuje zvýšenie viskozity krvi,

• Nikotín spôsobuje prechodné zvýšenie krvného tlaku a množstvo prečerpanej krvi srdcom

• Aneuryzma aorty dochádza k nej v 95% poškodením steny aorty 

rizikový faktor fajčiarov – tzv. Choroba fajčiarov



Materiál
• Pomôcky:

• Experiment č.1: plastová fľaša, vatový tampón, cigarety s vyšším a nižším 
obsahom nikotínu,

• IQOS cigarety

• Experiment č.2: stojan, krátka hadička, zahnutá sklenená trubička, krížové 
svorky, kužeľová banka, rovná sklenená trubička, gumová zátka s jedným 
otvorom 

• Chemikálie:

• Experiment č.2:Schiffovo činidlo, zriedený roztok KMnO₄ a kyselinu H2SO4,           
roztok FeSo4, fuchsín,NaHSO3



Hypotézy
• Hypotéza č.1 Predpokladáme , že na základe pokusu č.1 dokážeme 

škodlivosť  klasickej cigarety a aj IQOS cigarety

• Hypotéza č.2 Predpokladáme , že väčší obsah nikotínu v tabakovej cigarete 
indikuje vyšší negatívny vplyv na ľudský  organizmus

• Hypotéza č.3 Predpokladáme , že na základe chemického pokusu č.2 
dokážeme prítomnosť redukčných látok a taktiež prítomnosť zlúčenín dusíka



Časové trvanie
• Celková príprava a realizácia pokusov spolu s pozorovaním trvala tri hodiny 

a dvadsaťosem minút

Obrázok : príprava pokusu s IQOS Cigaretou

Zdroj: Ripelová, K., 2020
Obrázok : príprava chemikáliíZdroj: 

Ripelová, K., 2020

Obrázok : príprava pokusu s cigaretou 

Zdroj: Ripelová, K., 2020



Výsledky
• Hypotézy č.1 sa potvrdila

Obrázok :Experiment č. 1 -

Znečistenie vatového tampónu IQOS 

cigaretou

Zdroj: Ripelová, K., 2020

Obrázok : Experiment č. 1 – Znečistenie 

vatového tampónu klasickou cigaretou

Zdroj: Ripelová, K., 2020



Výsledky

• Hypotéza č.2 sa nepotvrdila 

Obrázok:Experiment č. 2 - Znečistenie 

cigaretou s nižším obsahom nikotínu

Zdroj: Ripelová, K., 2020

Obrázok:Experiment č. 2 - Znečistenie 

cigaretou s vyšším obsahom nikotínu

Zdroj: Ripelová, K., 2020



Výsledky
• Na základe reakcie cigaretového dymu s tromi rôznými chemikáliami  sa  potvrdila 

hypotéza č.3

• Privedením cigaretového dymu do banky s roztokom KMnO4 a kyselinou H2SO4 dochádza k 
redukcii:

Obrázok:Experiment č. 3 – Redukčné látky / 

Roztok pred aplikáciou cigaretového dymu

Zdroj: Ripelová, K., 2020

Obrázok :Experiment č. 3 – Redukčné látky / Roztok 

po aplikácii cigaretového dymu

Zdroj: Ripelová, K., 2020



• Roztok fuchsínu odfarbený NaHSO3, po kontakte s cigaretovým dymom sa obnoví ružová farba 
roztoku

Obrázok:Experiment č. 3 – Aldehydy / 

Roztok pred aplikáciou cigaretového dymu

Zdroj: Ripelová, K., 2020

Obrázok:Experiment č. 3 – Aldehydy /Roztok po 

aplikácii cigaretového dymu

Zdroj: Ripelová, K., 2020



• Roztok FeSO4 podvrstvený H2SO4,pridaním cigaretového dymu vzniká tmavý kruh

Obrázok :Experiment č. 3 – Zlúčeniny dusíka 

/Roztok pred aplikáciou cigaretového dymu                                                                                    

Zdroj: Ripelová, K., 2020

Obrázok:Experiment č. 3 – Roztok po 

aplikácii cigaretového dymu/zlúčenín 

dusíka

Zdroj: Ripelová, K., 2020

Obrázok:Experiment č. 3 – Roztok po aplikácii 

cigaretového dymu/zlúčenín dusíka

Zdroj: Ripelová, K., 2020



Záver 

• Veríme, že práca bude inšpiráciou aj pre ostatných študentov a závery z  
experimentov budú použité na ďalšie edukačné účely.
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