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Odborně-pedagogický koncept
Škola

SPŠCH Brno (CZ)

Oblast

Odborné vzdělávání

Odborná zaměření

1. Aplikovaná chemie
 Analytická chemie
 Farmaceutické substance
 Ochrana životního prostředí
2. Analýza potravin

Odborná oblast působení

"Práce v chemické laboratoři"

Učební jednotka
Celkový čas ve VH (1 vyučovací
hodina = 45 minut)

LEE3: Analýza látek (analytická chemie)
2. ročník: 34 VH (1VH týdně)
3. ročník: 102 VH (3 VH týdně)
4. ročník: 90 VH (3 VH týdně)
1. Stanovení zbytku po žíhaní (stanovení popela) jako indikátoru kvality při výrobě kaučuku
2. Stanovení sušiny a vlhkosti jako indikátoru kvality při výrobě kaučuku
3. Klasické srážecí reakce roztoků biofarmaceutických léčiv
 orientace, teoretické pozorování
 vlastní činnost, praktické provedení

Pracovní úlohy a čas ve VH
Fáze učebního procesu

2 VH
2VH
3 VH
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Didaktické funkce

Vyhodnocení/Kontrola/zhodnocení
výsledků






kontrola a vyhodnocení činnosti a výsledků
úvod, motivace, orientace na praxi, reaktivace, orientace na cíl
praktické první osvojení
upevnění, prohloubení dovedností v podnikové praxi
1. Písemné kontroly
2. Ústní kontroly
3. Praktické kontroly
3.1 Pracovní výsledek
3.2 Vyhodnocení výsledku

Učební výsledky
Znalosti (teoretické + praktické)
Vědecká a teoretická souvislost








zná základy bezpečné práce v laboratoři
má přehled o vlastnostech používaných
chemických látek (H a P věty)
zná odpovídající aparatury a přístroje a
jejich způsob měření/ovládání (analytické
váhy, stopky, viskozimetr, pyknometr,
refraktometr, pH metr)
popíše metody ke stanovení sušiny a
vlhkosti a také zbytků žíhání
pojmenuje klasické srážecí reakce
zná metody ke stanovení aniontů a
kationtů v roztocích

Dovednosti
Praktické+teoretické
(= použití znalostí)
 převezme zakázku ke gravimetrickému
analyzování látek a plánuje další
pracovní kroky až k předání výsledku
 identifikuje anionty a kationty v
roztocích
 vybere způsob, vhodné laboratorní
vybavení a potřebné chemikálie a
zachází s nimi přesně, pečlivě a
zkušeně
 provádí opakovaně měření zbytku po
žíhání
 vyhodnocuje výsledky a vypočítává

Kompetence
(role a míra zodpovědnosti a autonomie)
 pracuje samostatně dle pracovních
předpisů
 kontroluje samostatně výsledy a řešení
 řeší ev. problémy, nachází alternativní
metody měření pro úkol
 spolupodílí se na realizaci předpisů a
bezpečnostních nařízení
 dodržuje pracovní předpisy
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pojmenuje souvislosti mezi měřenými a
stanovenými veličinami a odpovídající
postupy (zná pracovní kroky) a vztahy pro
výpočet stanovení fyzikálních veličin
zná význam přesnosti a pečlivosti při
měření a výpočtech
zpracuje výsledky analýzy do protokolu

odpovídající hodnoty

Fáze učebního procesu

Obsah pracovních úloh

Organizační forma
(metodika)

1. Stanovení zbytku po žíhaní

(stanovení popela) jako indikátoru kvality při

výrobě kaučuku

Orientace, teoretický pohled

Postup, praktické provedení
Čas: 1,5 vyučovací hodiny
Kontrola a hodnocení
postupu a výsledků
Čas: 0,5 vyučovací hodiny

 kontrola kvality kaučuku
 zbytek po žíhání (gravimetrické
stanovení popela)
Stanovení zbytku po žíhání (stanovení obsahu
popela) při výrobě kaučuku
 výpočet obsahu popela v hmotnostních
procentech
 srovnání s danými hodnotami

Potřebné dokumenty/výuku
podporující prostředky

Demonstrace
Praktická práce

Návod pro učitele
Tabule
Streamové video
Prezentace v Power Pointu
e-learning
Pracovní návod pro učitele
Pracovní návod pro žáky

3. Praktické kontroly
3.1 Pracovní výsledek
3.2 Vyhodnocení
výrobku

Pracovní návod pro učitele
Literatura
Podnikové normy
Zákonné předpisy

Motivace
Přednáška vyučujícího
Diskuse
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2. Stanovení sušiny a vlhkosti

jako indikátor kvality při výrobě kaučuku
Představte si, že pracujete ve společnosti
Gumotex, a.s, která se specializuje na
gumárenské výrobky. Mezi jedny z důležitých
laboratorních zkoušek patří i stanovení sušiny a
vlhkosti. Sušina a vlhkost je důležitým
parametrem pro rozpuštěné kaučukové směsi
v benzínu či toluenu. Takto získaná směs musí
mít splňovat předepsané požadavky na sušinu a
vlhkost. Kdyby například hodnota sušiny byla
moc nízká, mohlo by u natírání textilu hrozit
proražení směsi a tím by došlo k znehodnocení
výrobku. Student se seznámí s postupem
přípravy a postupem zkoušky za dozoru
pracovníka kvality. Následně může zkoušku
provést pod dohledem pracovníka kvality.
Výsledek zkoušky se následně zapisuje do
podnikového SW či laboratorního deníku, kde
jsou stanoveny hodnoty, které předepisuje
podniková norma a ze zapsaných výsledků je
zjištěno, zda zkouška vyhovuje či nikoliv. Dle
výsledků zkoušky se pak zkoušená kaučuková
směs použije (nepoužije) k dalšímu zpracování
v závodu.
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Orientace, teoretický pohled

 Kontrola kvality při výrobě kaučuku
 sušina a vlhkost

Postup, praktické provedení
Čas: 1,5 vyučovací hodiny
Kontrola a hodnocení
postupu a výsledků
Čas: 0,5 vyučovací hodiny

Stanovení sušiny a vlhkosti při výrobě kaučuku

3. Klasické srážecí reakce

roztoků biofarmaceutických léčiv

Motivace
Přednáška vyučujícího
Diskuse

Demonstrace
Praktická práce
3. Praktické kontroly
 výpočet obsahu sušiny v hmotnostních
3.1 Pracovní výsledek
procentech
 výpočet obsahu vlhkosti v hmotnostních 3.2 Vyhodnocení
výrobku
procentech
 srovnání s danými hodnotami

Orientace, teoretický pohled

 klasické srážecí reakce
 důkaz kationtů a aniontů
 význam důkazu v biofarmaceutických
léčivech

Postup, praktické provedení
Čas: 1,5 vyučovací hodiny

Stanovení kationtů a aniontů v různých
vzorcích biofarmaceutických léčiv za použití
klasických srážecích reakcí

Motivace
Přednáška vyučujícího
Diskuse

Demonstrace
Praktická práce

Návod pro učitele
Tabule
Streamové video
Prezentace v Power Pointu
e-learning
Pracovní návod pro učitele
Pracovní návod pro žáky
Pracovní návod pro učitele
Literatura
Podnikové normy
Zákonné předpisy

Návod pro učitele
Tabule
Streamové video
Prezentace v Power Pointu
e-learning
Pracovní návod pro učitele
Pracovní návod pro žáky

S podporou Programu celoživotního učení Evropské unie
Tento projekt byl realizován za fi nanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská
komise neodpovídá na použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Seite 5 von 6

Střední průmyslová škola chemická Brno
Vranovská 65, 614 00 Brno
Tel.:
0420 545541411
Fax:
0420 545574597
E-Mail: skola@spschbr.cz
Home: www.spschbr.cz

Kontrola a hodnocení
postupu a výsledků
Čas: 0,5 vyučovací hodiny

 popis vznikajících sraženin s uvedením
dané reakční rovnice a použitých
činidel
 uvedení prokázaných kationtů a aniontů
v daném biofarmaceutickém léčivu

3. Praktické kontroly
3.1 Pracovní výsledek
3.2 Vyhodnocení
výrobku

Pracovní návod pro učitele
Literatura
Databáze
Podnikové normy
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