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

Návod pro žáky

Měření molární refrakce kapalin
Proveďte měření molární refrakce tekutin pro stanovení kvality při výrobě kaučuku.
Zadání úkolu:
1. Zjistěte molární refrakci 1-butanolu, toluenu, acetonu, ethanolu, benzenu a CCl4.
2. Porovnejte zjištěné hodnoty s hodnotami vypočtenými z atomových refrakcí uvedených v tabulkách.

Princip:
Refraktometrie se v některých případech užívá k ověřování navrhované struktury organických látek. Z naměřeného indexu lomu se vypočte tzv.
molární refrakce RM podle Lorentzovy – Lorenzovy rovnice:
M n2 1
.
, kde
RM 
 n2  2
M = molární hmotnost látky v g.mol-1, = její hustota v g.cm-3, n = index lomu.
Takto zjištěná hodnota molární refrakce se srovnává s hodnotou vypočtenou jako součet tzv. atomových refrakcí a refrakcí určitých vazeb.
Atomová refrakce závisí nejen na druhu atomu, ale i na způsobu jeho vazby v molekule. Atomové a vazebné refrakce jednotlivých prvků a vazeb
najdeme v tabulkách.
Pomůcky:
refraktometr Abbeův, vata, tyčinka, pyknometr, pipeta, analytické váhy
Chemikálie:
1-butanolu, toluenu, acetonu, ethanolu, benzenu a CCl4
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Pracovní postup:
1. Připravte refraktometr k měření.
2. Změřte 3 krát index lomu zadaných kapalin.
3. Zjistěte hustotu výše uvedených kapalin pyknometricky.
4. Pro výpočet hustoty měřené pyknometricky použijte vztah
(m  m). 0
 2
, kde
m1  m
m = hmotnost pyknometru,
m1 = hmotnost pyknometru s vodou,
m2 = hmotnost pyknometru se vzorkem kapaliny,
0 =hustota vody při laboratorní teplotě z tabulek.
5. Za použití Lorentzovy – Lorenzovy rovnice vypočítejte molární refrakci zadaných kapalin.
6. Vypočítejte molární refrakci výše uvedených kapalin jako součet tzv. atomových refrakcí a refrakcí určitých vazeb.
7. Hodnoty molárních refrakcí spolu porovnejte.
8. Výsledky shrňte do tabulky.
9. Do protokolu uveďte všechny výpočty spojené s výpočtem molárních refrakcí.
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