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SPŠCH Brno
Vypracování odborně-pedagogických konceptů pro obory
"Práce v chemické laboratoři" a "Operátor"
Aplikovaná chemie a Analýza potravin

LEE2:2. Měření molární refrakce kapalin pro stanovení kvality suroviny
Představte si, že pracujete ve firmě Synthon v oddělení kvality a tam je Vám přiděleno stanovení molární refrakce tekutin u suroviny. Tato
zkouška je velmi důležitá pro správné stanovení čistoty a kvality suroviny.

Věcné znalosti
Charakterizování pracovního systému

Charakterizování pracovní
činnosti
Pracovní kroky
Zadání úkolu:
1. Zjistěte molární refrakci 1butanolu, toluenu,
acetonu, ethanolu,
benzenu a CCl4.
2. Porovnejte zjištěné
hodnoty s hodnotami
vypočtenými z atomových
refrakcí uvedených
v tabulkách.

Rozvíjí schopnosti:
-

-

analyzovat úkoly
plánovat postup při měření
samostatně nastudovat a
připravit navazující kroky
při měření
schopnost plánovat a
organizovat

Přírodovědné souvislosti

Technologické souvislosti

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-

Zjištění jedné z fyzikálně
chemických konstant, molární
refrakce, pro zjištění čistoty
organických rozpouštědel na
základě měření jejich hustoty a
indexu lomu.
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, 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, kapátko,
analytické váhy

Použije pro měření Abbeův
refraktometr, Pracuje s
pyknometrem. Váží na
analytických vahách.

-

přesná svědomitá práce
zacházení s laboratorní
technikou
přípravit refraktometr pro
měření
prácovat s pyknometrem
přesnost při vážení na
analytických vahách
přesná svědomitá práce
bezpečná práce ve vztahu
ke zdraví a životnímu
prostředí
seznámit se s H a P větami
pro použité chemikálie
pracovat s databázemi

-

přesná svědomitá práce

Provádí měření indexu lomu za

-

Chemikálie:
1-butanol, toluen, aceton, ethanol,
benzen, CCl4

-

-

Pracovní postup:

Zná H a P věty používaných
chemikálií. Umí pracovat s
databázemi, ve kterých lze najít
informace o používaných
chemikáliích.
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1. Připravte refraktometr
k měření.
2. Změřte 3 krát index lomu
výše uvedených kapalin.
3. Zjistěte hustotu výše
uvedených kapalin
pyknometricky.

Vyhodnocení a výpočty:
1. Pro výpočet hustoty
měřené pyknometricky
použijte vztah



(m2  m). 0
m1  m

, kde
m = hmotnost
pyknometru,
m1 = hmotnost
pyknometru s vodou,
m2 = hmotnost
pyknometru se vzorkem kapaliny,
0 =hustota vody při
laboratorní teplotě z tabulek.
2. Za použití Lorentzovy –
Lorenzovy rovnice
vypočítejte molární

-

-

-

-

zacházení s laboratorní
technikou
bezpečná práce ve vztahu
ke zdraví a životnímu
prostředí
dodržovat pracovní postup
přehledně zaznamenávat
naměřené hodnoty

použití refraktometru. Zjišťuje
hustotu kapalin pyknometricky.

používat matematické
vztahy pro vyhodnocení
naměřených výsledků
zaznamenávat vypočtené
výsledky
používat fyzikálněchemické tabulky

Používá matematické vztahy pro
výpočet pyknometricky stanovené
hustoty.
Vypočítá molární refrakci kapalin
za použití Lorentzovy –
Lorenzovy rovnice.
Vypočítá molární refrakci z
atomových refrakcí.

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 3 von 4

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

refrakci 1- butanolu,
toluenu, acetonu, ethanolu,
benzenu a
tetrachlormethanu.
3. Vypočítejte molární
refrakci výše uvedených
kapalin jako součet tzv.
atomových refrakcí a
refrakcí určitých vazeb.
4. Hodnoty molárních
refrakcí spolu porovnejte.
Závěr:
1. Výsledky shrňte do
tabulky.
2. Do protokolu uveďte
všechny výpočty spojené
s výpočtem molárních
refrakcí.

-

Poznámky:

-

-

analyzovat vyhodnocené
výsledky měření
posouzení správnosti,
přesnosti a spolehlivosti
získaných výsledků
měření

Sestavuje tabulky, do kterých
zapisuje získané výsledky z
měření a výpočtů.
Posuzuje správnost, přesnost a
spolehlivost získaných výsledků.
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