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Jednotka učení 2: Stanovení indexu lomu a měrné a molární refrakce 
 

 
Handlungswissen 

Charakteristika pracovní činnosti   
 

  

 
Sachwissen 

Charakteristika pracovního systému 

Pracovní postup 

Dovednosti/Schopn
osti 

Teorie (vztahy, výpočty) Technologické 
vztahy 

Zadání: Stanovení indexu lomu a 
měrné a molární refrakce 
 
- změřit index lomu daných čistých 

kapalin 
- změřit index lomu směsi dvou 

kapalin s různým složením 
(chlorbenzen, toluen) 

- sestrojit kalibrační křivky (závislost 
indexu lomu na složení směsi) 

- změřit index lomu a hustoty daných 
kapalin 

- vypočítat molární refrakci 
jednotlivých sloučenin 
z naměřených hodnot 

- vypočítat molární refrakci jakou 
součet tabelovaných atomových 
refrakcí jednotlivých atomů 
tvořících danou sloučeninu 

- porovnat obě hodnoty 
 
 
 

- převzetí a analýza 
úkolu 

- naplánování 
jednotlivých pracovních 
kroků 

- organizace a plánování 
pracovní činnosti 

- vysvětlení pojmu index 
lomu 

- vysvětlení pojmu 
měrná a molární 
refrakce 
 

 

V nejjednodušším případě – pro průhledné a čiré 
látky – lze index lomu n považovat za konstantu 
vztahující se k celému rozsahu viditelného světla. 
V tom případě je index lomu vždy větší než 
1 a rychlost šíření světla v dané látce v je určena 
vztahem 

= c/

kde c je rychlost světla ve vakuu. Takto definovaný 
index lomu se označuje jako absolutní index lomu. 

Molární refrakce látky při určité vlnové délce 
představuje pro tuto látku charakteristickou 
konstantu nezávislou na teplotě, tlaku a prakticky 
ani na skupenství. U nepříliš polárních látek je 
možno molární refrakci považovat za aditivní 
veličinu a vypočítat její hodnotu na základě 
stechiometrického součtu atomových refrakcí 
(s ohledem na způsob vazby daného atomu) nebo 
vazebných refrakcí.  

Protože hodnotu molární refrakce lze snadno zjistit 
i experimentálně na základě indexu lomu, hustoty 

 

2. HINTERFRAGEN  

1. diferencování 

pracovního úkolu  
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a relativní molekulové hmotnosti, je možno 
kontrolovat tímto způsobem konstituci především 
organických sloučenin. 

Příprava 
- připravit refraktometr 
- připravit pyknometr 
- připravit binární směsi chlorbenzen – 

toluen o různém složení (10, 20 … 90 
hm.%) 

 

- zacházení s měřicí 
technikou 

- zacházení 
s chemikáliemi (důraz 
na R,S věty, 
bezpečnost práce 
a ochranu životního 
prostředí) 

- přesná a svědomitá 
práce 

   

Provedení 
- kapalinu nanést do refraktometru 
- na stupnici odečíst index lomu 
- pomocí pyknometru změřit 

hustotu kapaliny 
- vyhledat atomové refrakce 

jednotlivých atomů tvořících 
danou sloučeninu 

- zacházení s měřicí 
technikou 

- zacházení 
s chemikáliemi (důraz 
na R,S věty, 
bezpečnost práce 
a ochranu životního 
prostředí) 

- přesná a svědomitá 
práce 

- likvidace zbytků kapalin 
po měření 

- dodržování zásad 
BOZP 

- využití teoretických 
znalostí 

- získání manuální 
zručnosti 

 
 

 

Vyhodnocení 
- zpracovat naměřená data do tabulky 
- sestrojení kalibrační křivky 
- porovnat index lomu čistých látek 

s tabelovanými hodnotami 

- vypočítat molární refrakci daných 
látek 

- provádění potřebných 
výpočtů 

- využití teoretických 
znalostí 

- zpracování 
naměřených dat do 
tabulek 
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- vytváření grafických 
závislostí 

- ovládání zásad psaní 
záznamů o provedené 
práci 

- vyhodnocení výsledků 
měření a vytvoření 
logických závěrů 

 


