
Polarimetrické stanovení �ádu reakce a rychlostní konstanty  
kyselé hydrolýzy sacharózy 

 Teorie: Polarimetrie je optická metoda založená na sledování úhlu sto�ení rovi-
ny lineárn� polarizovaného sv�tla po pr�chodu tohoto sv�tla roztokem opticky aktivní 
látky. Velikost tohoto úhlu je pro danou látku (p�i konstantní vlnové délce, teplot� a dél-
ce kyvety) p�ímo úm�rná její koncentraci. V této úloze bude polarimetrie využito ke stu-
diu kinetiky reakce: 

                              H+ 
 C12H22O11 + H2O → C6H12O6 + C6H12O6 , 
 sacharóza                 glukóza       fruktóza 

 
           pravoto�ivá                       levoto�ivá 
               α > 0                                α < 0 

nazývané inverze sacharózy, protože p�i reakci dochází ke zm�n� znaménka optické 
otá�ivosti roztoku (sacharóza je pravoto�ivá, zatímco sm�s glukózy a fruktózy je levoto-
�ivá). 

 Úkol: Prom��it �asový pr�b�h optické otá�ivosti, stanovit �ád reakce vzhledem 
k sacharóze a vypo�ítat rychlostní konstantu reakce v prost�edí 2 mol.dm–3 HCl 
(katalyzátor). Pot�eby: Polarimetr, polarimetrická trubice o délce 2 dm, Na-výbojka, 
odvažovací lodi�ka, lži�ka, 3 pipety na 20 cm3, odm�rná ba�ka na 50 cm3, 2 Erlen-
meyerovy ba�ky 100 cm3, nálevka, injek�ní st�íka�ka, lékovka se zátkou, fix na sklo, 
sacharóza, 4 mol.dm–3 HCl. 
 Postup: 
– Zapneme sodíkovou výbojku a necháme ji nejmén� 15 minut žhavit. 
– Navážíme 10 g sacharózy, rozpustíme ve vod� a doplníme do 50 cm3. 
– V Erlenmeyerov� ba�ce smícháme 20 cm3 zásobního roztoku sacharózy a 20 cm3 

vody. Vzniklým roztokem naplníme polarimetrickou trubici a uzav�eme (nesmí v ní 
být bublina). 

– Napln�nou trubici vložíme do polarimetru a zjistíme optickou otá�ivost. M��ení 
t�ikrát opakujeme a z nam��ených hodnot vypo�teme pr�m�r. Takto jsme zjistili 
hodnotu α0. Potom trubici vyprázdníme. 

– V Erlenmeyerov� ba�ce smícháme 20 cm3 zásobního roztoku sacharózy a 20 cm3  

4 mol.dm–3 HCl a tímto roztokem trubici naplníme. Od okamžiku smíchání obou 
roztok� (= zahájení reakce) m��íme �as t. Optickou otá�ivost αt m��íme v p�timinu-
tových intervalech ješt� 60 až 120 minut. 

– Zbytek okyseleného roztoku uschováme do ozna�ené uzav�ené lékovky a v p�íštím 
cvi�ení zm��íme hodnotu α∞. 

 Protokol: 

1) �ešení t�í diferenciálních rovnic: 2
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c ... okamžitá koncentrace sacharózy, 
t ... �as uplynulý od zahájení reakce,  ki .. rychlostní konstanta reakce i-tého �ádu. 
 
P�i �ešení uvedených diferenciálních rovnic využijeme po�áte�ní podmínku, že 
v �ase t = 0 má koncentrace hodnotu c0. Po vy�ešení z každé z t�chto rovnic 
vyjád�íme ki. 



2) Tabulka obsahující t, αt, c (okamžitá látková koncentrace sacharózy vypo�tená 
podle vztahu c = c0.(αt – α�)/(α0 – α�), kde c0 je látková koncentrace sacharózy 
v �ase t = 0 minut) a hodnoty k0, δ0, k1, δ1, k2, δ2. Vysv�tlení symbol� viz bod (3). 
Vzor tabulky v protokole (jednotky dopl�te): 

t α c k0 δ0 k1 δ1 k2 δ2 

         

 

3) Z vy�ešených diferenciálních rovnic vypo�teme pro každý uvažovaný �ád reakce 
hodnotu ki rychlostní konstanty (pro všechny m��ené �asy). Pro každý �ád reakce 
vypo�teme pr�m�rnou hodnotu rychlostní konstanty a relativní odchylky di jednotli-
vých rychlostních konstant od této pr�m�rné hodnoty. Vybereme ten �ád reakce, pro 
který jsou relativní odchylky nejmenší. 

 

 


