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BADANIE KINETYKI INWERSJI SACHAROZY 

Wykonał: Data: 
 

Podpis prowadzącego ćwiczenie: Uwagi prowadzącego: 

 

Protokół 
Temperatura przed pierwszą serią pomiarową: T1a =  

Temperatura po pierwszej serii pomiarowej: T1b =  

 

Pierwsza seria pomiarowa: T = (T1a + T1b)/2 =     ± niepewność 

 

lp t/min /° lp t/min /° 

1. 0  11.   

2. 5  12.   

3.   13.   

4.   14.   

5.   15.   

6.   16.   

7.   17.   

8.   18.   

9.   19.   

10.   20.   
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Druga seria pomiarowa :  

Temperatura:  T2 =             ± niepewność 

lp t/min /° lp t/min /° 

1. 0  11.   

2. 2  12.   

3.   13.   

4.   14.   

5.   15.   

6.   16.   

7.   17.   

8.   18.   

9.   19.   

10.   20.   
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Wskazówki do sprawozdania: 
1. Sporządzić wykresy zależności kąta skręcenia od czasu  = f(t) dla temperatury T1 oraz 

T2  

2. Z otrzymanych wykresów oszacować (t = ∞), czyli wartość kąta odpowiadającą 

zakończeniu reakcji 

3. W oparciu o wyznaczone (t = ∞), oszacować czas połowicznego przereagowania t0,5 dla 

każdej temperatury. 

4. W oparciu o wyznaczone t0,5 wyznaczyć wartość przedziału Δ dla każdej z temperatur 

(przyjąć Δ ≈ 1,8t0,5). 

5. Dla każdej temperatury sporządzić tabele zależności ln( - ’)  w funkcji czasu, przy 

czym ’ jest kątem po czasie Δ w stosunku do kąta . 

6. Rozważyć możliwość odrzucenia pierwszego pomiaru kąta w przypadku pomiarów w 

wyższej temperaturze.Δ 

7. Przedstawić na wykresach zależności ln( - ’) = f(t) dla każdej z temperatur. Punkty 

eksperymentalne powinny zostać skorelowane odpowiednią zależnością funkcyjną 

(liniową) wynikającą z rzędu reakcji.  

8. Obliczyć stałą szybkości za pomocą metody najmniejszych kwadratów i znaleźć jej 

niepewność. Ze względu na trudności w bezpośrednim wyznaczeniu błędu 

eksperymentalnego, wynikające głównie z wahań temperatury, błędy ln(α-α’) szacuje się 

z odchylenia standardowego względem otrzymanej linii prostej. Oznacza to, że za błąd 

stałej może być uznana wartość zwracana przez funkcję REGLINP w Excelu. 

9. Obliczyć energię aktywacji (Ea) oraz czynnik częstości (A) korzystając z równania 

Arrheniusa. 

10. Obliczyć błędy ΔEa oraz ΔlnA i ΔA = A*ΔlnA korzystając z metody różniczki zupełnej. 

11. Sformułować wnioski, w których zawrzeć dyskusję niepewności otrzymanych wielkości. 

 


