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1 Elementære værktøjer
I det analytiske arbejde betjener man sig af en række hjælpeværktøjer som vægte, termometre og udstyr til
opvarmning, densitetsbestemmelse, smelte- og kogepunktsbestemmelse, refraktionsindeks m.v. Disse
værktøjer er nødvendige for at kunne gennemføre mere komplicerede analyser, og de tages ofte for givne
af den erfarne medarbejder. Dette kapitel er skrevet som en indføring i de mest almindelige hjælpeværktøjer
og teknikker for dem, der ikke er hjemmevante i analyselaboratoriet.

Nøglebegreber
Densitetsbestemmelse

Densitet kan bestemmes med flydevægt, Westphaels vægt og
pyknometer, nævnt efter stigende nøjagtighed.

Smeltepunktsbestemmelse

Smeltepunkt kan bestemmes på varmebænk, i oliebad og med digitale
instrumenter, nævnt efter stigende nøjagtighed.

Kogepunktsbestemmelse

Gennemsnit af to temperaturer, når det koger, og når det netop
ophører igen efter stop af opvarmning. Ønskes normalkogepunktet,
korrigeres for afvigende tryk.

Destillation

Metode til separation af væsker og letflygtige stoffer. Kan udføres
som simpel destillation, kolonnedestillation, vanddampdestillation
m.v.

Kjeldahl-metoden

Metode til bestemmelse af nitrogenindholdet i proteiner og andet
organisk materiale ved omdannelse af nitrogen til ammoniak og
efterfølgende vanddampdestillation.

Refraktometer

Til bestemmelse af væskers refraktionsindeks (brydningsindeks)
med henblik på renhedsbestemmelse og kontrol.

Polarimeter

Til bestemmelse af optisk aktive stoffer (sukkerarter m.m.).
Måler drejning af svingningsplanet for planpolariseret lysstråle.

Mikroskop

Opbygget af okular, tubus, objektiv, mikroskopbord, kondensor,
aperturblænde, lysfeltblænde og lampe til belysningen, nævnt fra
iagttageren mod bunden.

Køhlers belysning

Metode til at sikre korrekt indstilling af mikroskopet.

Viskositet

Udtrykker en væskes flydeegenskaber. Bestemmes med Høpplers
kuglefaldsviskosimeter, rotationsviskosimeter eller udløbsbæger.
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1.1 Densitetsbestemmelse
på væsker
I det analytiske laboratorium har densiteten bl.a.
interesse i forbindelse med reagensfremstilling og
kontrol af opløsninger.
Densiteten defineres som masse pr. volumenenhed. Til laboratoriebrug anvendes følgende enheder:
Densitetsenheder
g/mL = g/cm3

1.1.1 Densitet, flydevægt

Flydevægten består af en hul glasbeholder, flydelegemet, med en lang stilk foroven, som vist i netfigur
1.1.
I bunden af glasbeholderen er flydevægten afbalanceret med hagl, og stilken er forsynet med en
skala til aflæsning af densiteten.
Flydevægten, der er vist herunder i netfigur 1.1,
er desuden forsynet med et indvendigt termometer,
således at den målte temperatur kan kontrolleres.

Der er tre metoder til densitetsbestemmelse, som
anvendes meget til laboratoriebrug.
Laboratoriemetoder
Flydevægt
Westphaels vægt
Pyknometer
Netfigur 1.1. Flydevægte.

Hvilken metode, man benytter, afhænger af kravet
til nøjagtigheden. Flydevægten er hurtigst at anvende, hvor pyknometret giver det mest pålidelige
resultat, mens Westphaels vægt placerer sig midt
imellem.
Densiteten er afhængig af temperaturen, så det er
vigtigt at måle ved den rigtige temperatur og altid
anføre, ved hvilken temperatur en given densitet er
bestemt.
Som eksempel på temperaturafhængigheden er
der i nettabel 1.1 vist et uddrag af en tabel over
densitetens variation med temperaturen for vand.
C

Archimedes lov
Densitetsbestemmelsen med flydevægt bygger på
Archimedes lov om opdrift på legemer, der nedsænkes i en væske.
I forbindelse med flydevægten kan loven udtrykkes således:

g/mL

0

0,9998

4

1,0000

10

0,9997

20

0,9982

30

0,9957

40

0,9922

60

0,9832

80

0,9718

100

0,9584

Nettabel 1.1.

Flydevægtens nøjagtighed og måleområde afhænger af dens udformning og massen af de hagl, den er
afbalanceret med. Hvis man skal måle densiteter
over et større interval, er man nødt til at have et sæt
flydevægte med hver sit måleområde.

Archimedes lov
Massetab = masse af fortrængt væske
Archimedes lov betyder, at et flydelegeme med en
given masse synker ned i væsken, indtil opdriften
ophæver flydelegemets masse.
Når flydelegemet er i balance har det således
fortrængt lige så meget væske, som det selv vejer.
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Alt i alt betyder det, at jo lavere densitet en given
væske har, jo længere vil flydelegemet synke ned i
væsken.

Fast belastning

1

1.1.2 Densitet, Westphaels vægt

Densitetsbestemmelse med Westphaels vægt foregår ved en form for vejning. Flydelegemet ophænges i en vægt og nedsænkes helt i den væske, hvis
densitet skal bestemmes. Herved kommer der
ifølge Archimedes lov en opdrift på legemet.
Vejeprincippet bygger på at udkompensere denne
opdrift.
I netfigur 1.2 er vist, hvorledes Westphaels vægt
er udformet.
Fast belastning
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Netfigur 1.3. Westphaels vægt klar til aflæsning.

Rytterne er fint afpassede lodder med forskellig
masse. I netfigur 1.3 er vist, hvorledes tre lodder
i forskellig størrelse afbalancerer vægten.
Der findes ryttere med tre eller fire forskellige
masser afhængigt af, hvor nøjagtig vægten kan
bestemme densiteten.
Den tungeste rytter giver 1/10, den næste 1/100,
den tredje 1/1000 og den fjerde evt. 1/10.000 g/mL.
Man aflæser densiteten ud fra loddernes størrelse
og placering på vægtarmen.

Flydelegeme
Stilleskrue

Neteksempel 1.1
I netfigur 1.4 er vist en situation, hvor vægtarmen er
bragt i balance med tre ryttere.

Netfigur 1.2. Westphaels vægt, klar til brug.
1

Måling med Westphaels vægt
Bestemmelsen starter med at ophænge flydelegemet på vægtens ene arm.
Den anden vægtarm afbalancerer flydelegemet
med en kontravægt, som kan justeres ved at skrue
den udad eller indad.
Vægten justeres til ligevægt ved først at grovindstille kontravægten og derefter at finjustere balancepunktet med stilleskruen på vægtens fod.
Når vægten er i balance, anbringes væsken omkring flydelegemet, så det er helt neddyppet. Dette
er vist i netfigur 1.3.
Vægten kommer nu i ubalance på grund af opdriften på flydelegemet, og der kompenseres for
opdriften ved at anbringe ryttere på vægtarmen
med flydelegemet.
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Netfigur 1.4. Aflæsning, densiteten er under 1.

Vægtarmen netfigur 1.4 aflæses på følgende måde:
Største rytter i position 9 : 0,1 g=ml  9 ¼ 0,9 g=ml
Mellemste i position 3 : 0,01 g=ml  3 ¼ 0,03 g=ml
Mindste i position 6 :
0,001 g=ml  6 ¼ 0,006 g=ml
Sum ¼ 0,936 g=ml
Densitet : r ¼ 0,936 g=mL

Hvis densiteten er over 1, anbringes en ekstra af de
tungeste ryttere i krogen, hvor flydelegemet er ophængt.
Neteksempel 1.2
I netfigur 1.5 er vist en situation, hvor vægtarmen
er bragt i balance med fire ryttere, fordi densiteten
er over 1.
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99 %-acceptområdet. Det brtyder, at H0 forkastes,
og der er *-signifikans mod H0 . Konklusionen er,
at der er svagt statistisk bevis mod, at denne Westphaels vægt giver pålidelige resultater, dvs. at der er
bias på målingen.

9

Netfigur 1.5. Aflæsning, densiteten er over 1.

Vægtarmen netfigur 1.5 aflæses på følgende måde:
Største rytter i position 10 : 0,1 g=ml  10 ¼ 1,0 g=ml
Største rytter i position 1 :
0,1 g=ml  1 ¼ 0,1 g=ml
Mellemste i position 3 :
Mindste i position 6 :

0,01 g=ml  3 ¼ 0,03 g=ml
0,001 g=ml  6 ¼ 0,006 g=ml
Sum ¼ 1,136 g=ml

Densitet : r ¼ 1,136 g=mL
Neteksempel 1.3
Opstillingen af Westphaels vægt kan kontrolleres ved
at måle på en reference, for eksempel rent vand, ved en
kendt temperatur.
Der foretages 7 bestemmelser af vand ved 22,0  C. Det
giver følgende resultater i g/mL:
0,998

0,996

0,997

0,996

0,997

0,997

0,997

Ved hjælp af en t-test undersøges, om målingerne har
givet det rigtige resultat. Nulhypotesen er:
H0 :  ¼ m0

H1 :  6¼ m0

Sand værdi m0 = 0,9978 g/mL (fra tabel v. 22,0  C)
Gennemsnittet og spredningen beregnes, det giver:

x ¼ 0,9969 g=mL
s ¼ 0; 000690 g=mL

bias ¼ 
x  referenceværdi
bias ¼ 0,9969 g=mL  0,9978 g=mL ¼ 0,0009 g=mL
bias ¼ 0,001 g=mL
Hvis man ikke kan afhjælpe den systematiske fejl ved
brug af vægten, kan man som alternativ beregne en
korrektion:
Korrektion ¼ bias
Korrektion ¼ 0,001 g=mL

1.1.3 Densitet, pyknometer

Måling med pyknometer er den nøjagtigste metode,
bl.a fordi den baseres på vejninger med analysevægt.
Et pyknometer er en glasbeholder med et meget
velafgrænset, men ukendt rumfang.
Det veldefinerede rumfang sikres ved at have en
meget lille overflade som afslutning på beholderen.
Netfigur 1.6 viser, hvorledes beholderen lukkes
med en glasprop, der har en snæver udboring
i midten. Når pyknometret fyldes helt, og proppen
sættes i, vil væsken presses op gennem proppens
udboring, så pyknometret er fyldt helt til proppens
top.

Derefter beregnes t som:
x  m0 pﬃﬃﬃ
 n
s
0,9969  0,9978 pﬃﬃﬃ
 7
t¼
0,000690
t ¼ 3,61

t¼

I t-tabellen findes t med 6 frihedsgrader på 95- og 99
%-konfidensniveau:
t0;975 ð6Þ ¼ 2,447
t0;995 ð6Þ ¼ 3,707
Acceptområderne går fra minus t-værdien til plus
t-værdien. Dette giver følgende to acceptområder:
95 %-acceptområdet ½2,447; 2,447 og 99 %-acceptområdet ½3,707; 3,707.
Teststørrelsen er beregnet til 3,61 og ligger derfor udenfor 95 %-acceptområdet, men indenfor

Netfigur 1.6. Pyknometer.

Pyknometrets nøjagtige rumfang bestemmes ved at
bestemme massen af det vand, som det kan rumme.
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Efterfølgende omregnes denne masse til volumen ved at dividere med densiteten ved den temperatur, som bestemmelsen udføres ved.
Når pyknometrets nøjagtige volumen kendes,
fyldes det med den væske, hvis densitet man ønsker
at bestemme.
Massen af den nye væske bestemmes, og væskens
densitet r beregnes som:
r¼

væskens masse
pyknometrets volumen

For at fastlægge vands densitet med tilstrækkelig
nøjagtighed er det nødvendigt at kende væskernes
nøjagtige temperatur. Derfor arbejdes med termostaterede væsker.
Det er vigtigt, at det er samme sæt af prop og
beholder, der bruges sammen under hele bestemmelsen for at være sikker på, at volumenet er den
samme. Begge dele er normalt forsynet med nummer for at lette dette arbejde. Hvis man altid bestemmer densiteten ved samme temperatur, kan
man bestemme volumen for fast sæt af prop og beholder, så man ikke behøver at kalibrere hver gang
(volumen og temperatur graveres på beholderen).
Neteksempel 1.4
En væskes densitet bestemmes med pyknometer.
Det vejes tomt og tørt til 89,9369 g. Derefter fyldes det
med vand og termostateres ved 26  C.
Efter termostatering og aftørring vejer det 115,0035 g.
Pyknometrets volumen kan bestemmes af disse
data, idet vands densitet ved 26  C slås op i tabel til
0,9968 g/mL.
ð115,0035 g  89,9369 gÞ
0,9968 g=mL
¼ 25,1471 mL

Vpyknometer ¼
Vpyknometer

Pyknometret tømmes, skylles i den væske, der skal
bestemmes, og fyldes op med væsken.
Efter termostatering og udvendig aftørring vejer det
109,4208 g.
Væskens densitet kan nu bestemmes som:
r¼

væskens masse
pyknometrets volumen

rvæske ¼

109,4208 g  89,9369 g
25,1471 mL

rvæske ¼ 0,7748 g=mL

1.1.4 Digital densitetsbestemmelse

Man kan bestemme densiteter digitalt med en nøjagtighed, der er lige så god som pyknometrets. Da
de digitale instrumenter er meget hurtige at betjene,
er de således de manuelle metoder overlegne, men
da udstyret er temmelig kostbart, har de manuelle
metoder endnu stor udbredelse.
I netfigur 1.7 vises et digitalt densitometer.
Det fungerer ved opsugning af prøven som vist i
højre side af instrumentet.
Her kan man få 5 decimaler (se skærm), temperaturen kan indstilles (10 – 40  CÞ og holdes konstant i termoboks øverst på apparatet. Ved manuel
injektion kan man nøjes med 2 mL prøve.

Netfigur 1.7. Digitalt densitometer.

Densitetsmålingen foregår ved hjælp af vibrationer
i et hult glasrør, der fyldes op med den væske, hvis
densitet skal måles. Vibrationsfrekvensen er afhængig af væskens densitet, og den målte frekvens
kan således omsættes til densitet og udskrives på
displayet.
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1.1.5 Densitet, fast stof

De foregående metoder har alle drejet sig om
væsker. Det kan også være aktuelt at bestemme
densiteten af faste stoffer. Dette kan udføres på
forskellig måde:
Laboratoriemetoder
Ved at udnytte Archimedes lov og en analysevægt med galge (vil ikke blive omtalt her)
Pyknometer eller målekolbe
Gaspyknometer
Bestemmelsen udføres ved hjælp af et pyknometer
til faststof eller en målekolbe og en vægt.
Pyknometeret kan være at foretrække, da de kan
fås med vid hals, så større legemer kan gå i, og
proppen er – som til væsker – med et meget lille hul.
Der afvejes en passende mængde prøve i målekolben. Derefter fyldes op med vand, og den samlede masse vejes.
Når temperaturen måles, kan mineralets densitet
beregnes. Beregningen er vist i neteksempel 1.5.

Metoden egner sig bedst til kompakte materialer,
da et porevolumen kan byde på vanskeligheder ved
måling afabsolut densitet. Her regnes kun med
volumen af et faset stof. Væsker kan have svært
ved at trænge ind i alle pore pga. størrelse og overfladespændinger. Selv med kogning og vakuumbehandling af prøven før neddypning er der stor risiko
for, at der finds et forkert volumen af prøven og
dermed en forkert densitet.
Med et gaspyknometer (se netfigur 1.8) kan analysen udføres hurtigere og med større nøjagtighed.
Prøven vejes og anbringes i et lukket rum (under det
sorte håndtag) med kendt volumen. Der tilledes en
inert gas (helium eller nitrogen) ind i kammeret.
Dette medfører overtryk (måles). Der tillades trykaflastning til et andet fast volumen, trykket måles
igen, og ud fra trykforskellen og volumenet af de to
kamre i apparatet bestemmes volumenet af prøven.
Instrumentet renser automatisk prøven for vand og
andet flygtigt stof, idet det gentager målingen, til
der findes et konstant volumenet.
Apparatet kalibreres med et legeme med kendt
volumen, f.eks. en stålkugle.

Neteksempel 1.5
For at bestemme en mineralprøves densitet afvejes
68,536 g af mineralet i en 100 mL målekolbe, og
det opslemmes omhyggeligt med vand, hvorefter kolben fyldes op til mærket med vand.
Massen af vand og mineral i målekolben bestemmes
til 150,829 g.
Bestemmelsen foretages ved 21  C. Et tabelopslag
viser, at vands densitet ved den temperatur er
0,9980 g/mL.
Først bestemmes volumen af vandet i målekolben ved
at beregne vandets masse og dividere med densiteten:
g vand ¼ 150,829 g  68,536 g
Vvand ¼

150,829 g  68,536 g
0,9980 g=mL

Vvand ¼ 82,458 mL
Da målekolben er på 100 mL, kan volumen af mineralet i målekolben findes ved at trække vandets volumen fra målekolbens:
Vmineral ¼ 100 mL  82,458 mL ¼ 17,542 mL
Både mineralets masse og volumen kendes nu, og
densiteten kan beregnes:
68,536 g
17,542 mL
r ¼ 3,907 g=mL

r¼

Netfigur 1.8.

Envelope density (indhyldningsdensitet) er prøvemasse/prøvevolumenet inkl. porrevolumen f.eks.
volumenet af et brød.
1.1.6 Bulk density

Ved Bulk density (stampedensitet) bruges masse/
volumen af beholderen, der er nødvendig for at
rumme prøven. F.eks. vejes 50 g prøve af i et måleglas, glasset monteres i en maskine, der gør at pulveret gradvist komprimeres. Der køres et bestemt
antal ‘bump’og til sidst aflæses volumenet, og densiteten kan beregnes.
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1.2 Smeltepunkts- og
kogepunktsbestemmelse
Bestemmelse af smelte- og kogepunkt er en vigtig
hjælpedisciplin i det analytiske laboratorium.
Bestemmelserne finder stor praktisk anvendelse
i forbindelse med analysearbejde. Her udnyttes
det forhold, at rene stoffer smelter og koger ved
en veldefineret temperatur i forbindelse med
identifikation af stoffer og til kvalitetskontrol af
produkters renhed.
1.2.1 Smeltepunktsbestemmelse

Smeltepunktsbestemmelsen kan enten foregå ved
hjælp af en varmebænk eller i et smeltepunktsapparat. Begge dele gennemgås i det følgende.
Varmebænk
Smeltepunktsbestemmelse kan foretages nemt og
hurtigt på en Koefflers varmebænk, jf. netfigur 1.9.

Først kalibreres varmebænken ved hjælp af følgende måleprocedure:
Trin 1 – varmebænk
1. Vælg et standardstof med smeltepunkt tæt
på prøvens.
2. Drys stoffet på bænkens varmeplade
omkring smeltepunktstemperaturen.
3. Sæt bænkens viser til at pege på grænsen
mellem smeltet og ikke-smeltet standard.
4. Juster den lille viser på bænkens side til at
angive standardens smeltepunkt på skalaen.
Efter trin 1 aftørres standarden ved at tørre fra den
kolde mod den varme ende af bænken. Herved
undgås, at det smeltede stof stivner ude på den
kolde del af pladen.
Som trin 2 bestemmes prøvens smeltepunkt.
Trin 2 – varmebænk
1. Drys prøven på i området omkring det
forventede smeltepunkt.
2. Indstil varmebænkens viser til at pege på
grænsen mellem smeltet og ikke-smeltet.
3. Aflæs smeltepunktet på skalaen ud for den
lille viser på siden af varmebænken.

Netfigur 1.9. Koefflers varmebænk.

Varmebænken er opbygget af en massiv metalplade
med en blank overflade. Under metalpladen ligger
et varmelegeme, som kan opvarme pladen, så dens
temperatur er jævnt stigende fra 50 - 250  C.
Smeltepunktet bestemmes ved at drysse lidt fint
formalet prøve på varmebænkens overflade i det
område, hvor temperaturen passer til prøvens smeltepunkt.
Der vil optræde en tydelig grænse mellem smeltet og ikke-smeltet prøve, og varmepladens temperatur på denne grænse er smeltepunktet for prøven.
Målingen foregår i to trin:
Måling med varmebænk
Trin 1: kalibrering på standardstof
Trin 2: måling af prøve

Temperaturskalaen på varmebænken skal kalibreres, hver gang man benytter varmebænken.
Skalaens inddelinger er med spring på 2  C, og
man kan forvente at kunne bestemme smeltepunktet med en usikkerhed på omkring 1 - 2  C.
Med den anførte nøjagtighed giver Koefflers varmebænk kun et omtrentligt smeltepunkt. Hvis
smeltepunktet skal bruges til kontrol og identifikationsformål, må man anvende et egentligt smeltepunktsapparat.
Smeltepunktsapparat med oliebad
Bestemmelse af smeltepunkt kan foregå på et traditionelt apparat med et opvarmet oliebad og en
visuel iagttagelse af, hvornår stoffet smelter.
Apparater til smeltepunktsbestemmelse kan
have mange udformninger med mere eller mindre
automatik omkring opvarmningshastighed og af-
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køling. De er dog alle opbygget efter principper
som vist i netfigur 1.10.
Apparatet består af en glasbeholder med siliconeolie, som anvendes, fordi den ikke bliver mørk ved
opvarmning.
I beholderen er anbragt et elektrisk varmelegeme, så opvarmningen kan reguleres. Desuden
er der omrøring i olien for at sikre en jævn varmefordeling.

Aflæsning af smeltepunkt
Der vil i praksis altid være et interval, fra man
iagttager, at prøven begynder at smelte, til hele
prøven er smeltet. Derfor er det vigtigt at notere
sig, at aflæsningen af hovedtermometret skal ske
lige i det øjeblik, alt er smeltet i kapillarrøret.
Aflæsning af hovedtermometer
I det øjeblik alt er smeltet

90

Neteksempel 1.6
I netfigur 1.11 er vist, hvorledes forløbet kan se ud,
når man iagttager kapillarrørets bund med prøve
gennem en lup.

80

Hjælpetermometer

70

60

50

Hoved8 0 termometer
90

40

30

70

20

0

50

Omrører

40

30

+
–

20

Låg

Kapillarrør

60
10

10

Siliconeolie
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Fast stof
Varmelegeme
Netfigur 1.10. Traditionelt smeltepunktsapparat med oliebad.

I netfigur 1.10 ses, at prøven er anbragt i et snævert
kapillarrør.
Kapillarrøret belyses for tydeligere at kunne se,
når prøven smelter.
For bedre at kunne registrere smeltningen er der
også anbragt en lup ud for spidsen af kapillarrøret
med prøve.
Temperaturen følges på hovedtermometret, og et
hjælpetermometer er placeret for at kunne korrigere
for udestående væskesøjle.
Desuden er der låg på beholderen for at afskærme den varme olie og holde på varmen.

125,7 oC
Begyndende
smeltning

126,3 oC
Alt netop
smeltet

Netfigur 1.11. Aflæsning af smeltepunkt.

Smeltepunktet aflæses på hovedtermometret, i det
øjeblik al prøve i kapillarrøret netop er smeltet.
Af de anførte temperaturer er det således den sidste på
126,3  C, der er smeltepunktet.

Korrektion for udestående væskesøjle
Væsketermometret er kalibreret til at måle, når det
er helt neddyppet i den væske, hvis temperatur skal
måles.
I opstillingen til smeltepunktsbestemmelse vil
termometret vise for lidt, da væskesøjlen uden
for olien ikke er varm nok og derfor ikke har udvidet
sig så meget, som den skulle.
For at korrigere skal temperaturen ud for midten
af den udestående væskesøjle måles. Derfor er der
anbragt et hjælpetermometer i denne position.
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Længden af udestående væskesøjle, n, beregnes som
afstanden mellem låget og det forventede smeltepunkt
regnet i  C:

Korrektionen foretages efter følgende formel:
Korrektionsberegning

n ¼ 85  C  21  C ¼ 64  C

kud ¼ 0,00016  n  ðtho  thj Þ

Når hjælpetermometret skal placeres midt for udestående væskesøjle, skal det være n/2 over låget:

hvor:
kud = korrektion for udeståendevæskesøjle i  C
n = længden af udestående væskesøjle i  C

n=2 ¼ 64  C=2 ¼ 32  C
Hjælpetermometret skal placeres 32  C over låget, og
låget skærer hovedtermometrets skala i 21  C. Derfor
kan hjælpetermometrets placering i forhold til hovedtermometrets skala beregnes som:

tho = smeltepunkt aflæst på hovedtermometret
thj = hjælpetermometrets visning på
aflæsningstidspunktet

Hovedskala ¼ 21  C þ 32  C ¼ 53  C

Korrektionsfaktoren 0,00016 er for termometre
med kviksølvssøjle. Hvis der er brugt farvet
sprit/pentan benyttes andre værdier.
Udestående væskesøjle beregnes som vist i netfigur 1.12. Der regnes fra låget i stedet for fra
væskeoverfladen, da det i de fleste apparater er
vanskeligt at aflæse i væskeoverfladen, og temperaturen samtidig er relativ høj mellem væskeoverfladen og låget.
Placering af hjælpetermometret
Korrektionsformlen kræver, at hjælpetermometret
placeres, så det måler den udestående væskesøjlens
temperatur midt på det udestående stykke. Det betyder, at termometret skal placeres n/2  C over
låget.

Midten af hjælpetermometrets bulp placeres derfor ud
for 53  C på hovedtermometrets skala, inden selve
bestemmelsen startes.

O

85 C

O

n = 64

53 C
1/2 n = 32
O

21 C

Hjælpetermometret placeres n/2  C over
hovedtermometrets visning, der hvor låget
skærer skalaen

O

0C

Beregningen belyses nedenfor i et eksempel.
Neteksempel 1.7
Med udgangspunkt i netfigur 1.12 beregnes, hvordan
hjælpetermometret skal placeres i forhold til hovedtermometret, inden bestemmelsen begynder.
Det kan antages, at smeltepunktet er omkring 85  C,
og lågets skæring med hovedtermometrets skala aflæses til 21  C. Se netfigur 1.12.

Netfigur 1.12. Aflæsning af udestående væskesøjle og beregning af hjælpetermometrets placering.
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Beregning af korrektion
I det efterfølgende eksempel belyses, hvorledes
korrektionen af hovedtermometrets aflæsning beregnes.
Neteksempel 1.8
Ved den i netfigur 1.12 viste smeltepunktsbestemmelse aflæses hovedtermometrets nøjagtige visning,
i det øjeblik alt prøve er smeltet til:
tho ¼ 85,1  C
Samtidig antages det, at hjælpetermometret blev aflæst til:
thj ¼ 36,7  C
Termometret er et kviksølvtermometer, og længden af
udestående kviksølvsøjle beregnes som vist i eksempel 4.7. Det giver:

Den nederste del af apparatet indeholder styreenheden, datalager og udlæseenheden.
Digitale smeltepunktapparater er betydeligt
mere enkle at benytte, bl.a. fordi man slipper for
problemet med hjælpetermometer og udestående
væskesøjle. Samtidig er aflæsningen også meget
mere sikker end på væsketermometrene.
Der findes også fuldautomatiske smeltepunktsapparater, der fungerer efter et optisk princip.
Prøven anbringes i en lysstråle, og så længe den
er på fast form, vil den spærre for lysgennemgangen.
Når prøven smelter, vil den blive til en transparent
væske, som tillader lysstrålen at passere.
Ved skiftet i lysets passage af prøven registreres
prøvekammerets temperatur med en føler, og resultatet vises på et display.

n ¼ 85,1  C  21  C ¼ 64,1  C
Da termometret var et kviksølvtermometer, anvendes
korrektionsfaktoren 0,00016.
Ved indsætning i korrektionsformlen fås:
k ¼ 0,00016  n  ðtho  thj Þ
k ¼ 0,00016  64,1  C  ð85,1  C  36,7  CÞ
k ¼ 0,496  C
k ¼ 0,5  C
Det korrigerede smeltepunkt beregnes:
tkorr: ¼ 85,1  C þ 0,5  C
tkorr ¼ 85,6  C

Digitalt smeltepunktsapparat
Moderne smeltepunktsapparater har termofølere
i stedet for væsketermometre og er derfor også
med digital udlæsning af smeltepunktet.
De billigste modeller er halvautomatiske, forstået på den måde, at man følger prøven under
opvarmningen på samme måde som ved det traditionelle smeltepunktsapparat.
Når smeltepunktet er nået, aktiverer man en knap
på apparatet, og smeltepunktet vises på displayet
og gemmes i apparatets hukommelse.
Et eksempel på denne type apparat er vist i nettfigur 1.13. Selve opvarmningsenheden med prøve
og temperaturføler er placeret i den cylinderformede boks foroven.

Netfigur 1.13. Digitalt smeltepunktsapparat.

1.2.2 Kogepunktsbestemmelse

Bestemmelse af væskers kogepunkt har, lige som
for smeltepunktsbestemmelsernes vedkommende,
stor praktisk betydning i laboratoriesammenhæng.
Kogepunktsbestemmelsen foretages på samme
type apparater som smeltepunktsbestemmelserne.
Bestemmelsens praktiske udførelse adskiller sig
fra smeltepunktsbestemmelsen ved at væskeprøven anbringes i et lidt bredere rør, og der
placeres et kapillarrør af samme tykkelse som
smeltepunktsrøret inde i røret som vist i netfigur
1.14.
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Det indre kapillarrør er smeltet sammen forneden, således at det danner en lille luftlomme nede i
væsken, som kogningen kan foregå ud fra.
Kapillarrør

Kogepunktsrør

80 oC

100 oC

127,6 oC

126,8 oC

Kp = 127,2 oC
Netfigur 1.15. Aflæsning af kogepunkt.

Luftlomme
Væskeprøve
Netfigur 1.14. Kogepunktsrør.

Aflæsningen
Det er ikke så præcist at aflæse et kogepunkt som et
smeltepunkt, da det kan være vanskeligt at afgøre,
hvornår strømmen af bobler fra luftlommen er så
kraftig, at kogepunktet er nået. Derfor foretages
aflæsningen af to gange:
Aflæsninger til kogepunkt
1 Aflæs t1  C, når det bobler i en jævn strøm,
som perler på snor
2 Sluk for opvarmningen
3 Aflæs t2  C, når bobling ophører
4 Kogepunktet tkp = (t1 + t2 )/2
Man skal være opmærksom på, at boblerne skal
komme i en jævn strøm ved første aflæsning.
Da luften i luftlommen udvider sig under hele
opvarmningen, vil der komme bobler af og til, og
når man nærmer sig kogepunktet, så vil boblingen
tiltage, men der aflæses først, når der dannes bobler
i en jævn strøm.

Netfigur 1.15 viser, hvordan boblingen langsomt
tiltager. Første aflæsning foretages, når det bobler
som vist ved det tredje rør, og ved det fjerde rør er
der slukket for opvarmningen, og boblingen er netop ophørt.
Kogepunktet i netfigur 1.15 er beregnet som
ð127,6  C þ 126,8  CÞ=2 ¼ 127,2  C.
Korrektioner
Kogepunktet skal korrigeres for udestående væskesøjle på samme måde som ved smeltepunktsbestemmelsen.
Da kogepunktet desuden afhænger af barometerstanden, skal der også korrigeres for afvigende
atmosfæretryk, hvis man vil angive normalkogepunktet.
Korrektionsberegningen for afvigende tryk foretages efter en formel, hvori barometerstanden indgår. Korrektionsfaktoren i formlen afhænger af, om
barometerstanden er målt i mbar eller mm Hg:
Korrektion for afvigende tryk
kp = 0,03  (1013 – tryk i mbar)
kp = 0,04  (760 – tryk i mm Hg)

Korrektionsberegningerne til kogepunktsbestemmelse gennemgås i nedenstående eksempel.
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Neteksempel 1.9
Der udføres en kogepunktsbestemmelse på et traditionelt apparat med væsketermometer. Der forventes et
kogepunkt omkring 130  C, og oliebadets låg skærer
hovedtermometrets skala ved temperaturen 20  C.

Korrektion for afvigende tryk beregnes af formlen
med faktoren for mm Hg:

Først beregnes hjælpetermometrets placering:

Det korrigerede normalkogepunkt kan nu beregnes:







n ¼ 130 C  20 C ¼ 110 C
n=2 ¼ 55  C

kp ¼ 0,04  ð760 mm Hg  769 mm HgÞ
kp ¼ 0,36  C

tkorr ¼ 128,3  C þ 1,04  C  0,36  C ¼ 128,98  C
tkorr ¼ 129,0  C

Hjælpetermometret skal placeres 55  C fra oliebadets
låg. Da låget skærer ved 20  C, skal hjælpetermometret placeres ud for:
20  C þ 55  C ¼ 75  C

1.3 Destillation

Med prøven i apparatet opvarmes med jævn hastighed
til 5 - 10  C under det forventede kogepunkt. Herefter
sænkes opvarmningshastigheden til 1  C/min.
Når boblerne fra kapillarrøret kommer i en jævn strøm
som perler på snor, aflæses temperaturen på hovedtermometret:


t1 ¼ 128,4 C
Der slukkes for opvarmningen, og når boblingen netop
er ophørt igen, aflæses temperaturen igen på hovedtermometret:

Separation af opløst stof og opløsningsmiddel,
separation af ikke-blandbare væsker og separation
af to blandbare væsker kan ske ved destillation.
Destillationsprocesser
Simpel destillation til separation af stof og
væske og af ikke blandbare væsker
Kolonnedestillation til adskillelse af
væskeblandinger
Vanddampdestillation til separation af
flygtige komponenter fra en blanding

t2 ¼ 128,2  C
Umiddelbart efter aflæses hjælpetermometret:
thj ¼ 68,1  C
Barometerstanden aflæses til 769 mm Hg, og hovedtermometret er et kviksølvtermometer.
Det ukorrigerede kogepunkt beregnes:




tkp ¼ ð128,4 C þ 128,2 CÞ=2
tkp ¼ 128,3  C
Derefter beregnes den nøjagtige længde af udestående
Hg-søjle:
n ¼ 128,3  C  20  C ¼ 108,3  C
Korrektionen for udestående kviksølvsøjle beregnes
af formlen:
kud ¼ 0,00016  n  ðtho  thj Þ
kud ¼ 0,00016  108,3  C  ð128,3  C  68,1  CÞ
kud ¼ 1,04  C

De tre typer destillationer gennemgås i det følgende.
1.3.1 Simpel destillation

Når man skal adskille et opløst stof og opløsningsmidlet, kan det gøres med en opstilling som vist
i netfigur 1.16.
Opstillingen består af en rundbundet kolbe,
hvori væsken med det opløste stof opvarmes,
og en skråtstillet svaler, hvor dampen fortættes
og løber ud.
I forbindelse med destillation er der nogle
begreber, som bør kendes:
Destillationsbegreber
Destillat: det, der damper af
Remanens: det, der bliver tilbage
Forlag: her opsamles destillatet
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Hvis opløsningen derimod er basisk, stødkoger
den fra starten, da det meste af de opløste gasser er
CO2, som i basisk væske går på ionform som
HCO3–.
De fleste organiske væsker har også stor tilbøjelighed til stødkogning, da de kun kan indeholde en
meget ringe mængde opløste gasser.
Stødkogningsrisiko
Basiske væsker
Organiske væsker
Sure og neutrale vandige opløsninger efter
længere tids kogning

Netfigur 1.16. Opstilling til simpel destillation.

Som den er skitseret her, er simpel destillation en
form for inddampningsproces, hvor fast stof adskilles fra opløsningsmidlet.
Til separation af to blandbare væsker er den viste
opstilling normalt ikke tilstrækkelig effektiv, der
benyttes i stedet for kolonnedestillation (se næste
afsnit). Kun når der er stor forskel på de to væskers
kogepunkt, kan den viste opstilling overvejes.
Stødkogning
Under destillationen koger væsken, hvilket ses ved,
at der dannes dampbobler nede i væsken.
For at dampboblerne kan dannes i væsken, skal
der være lidt opløste luftarter til stede, som dampen
kan dannes omkring.
Ved alle former for kogning er der risiko for, at al
luft koges ud af væsken, opløsningen går af kog, og
væsken bliver overophedet.
Temperaturen kan stige betydeligt over væskens
kogepunkt på grund af overophedning, og den er da
meget ustabil på grund af den ophobede varmeenergi.
Vibrationer, eller et pludseligt stød, kan få væsken til med eksplosionsagtig kraft at gå på dampform. Dette fænomen kaldes for stødkogning.
Vand og vandige opløsninger stødkoger sjældent
fra starten, da vand kan opløse relativt meget luftart.

Stødkogning udgør en sikkerhedsrisiko, man bør
tage hensyn til.
Det kan forhindres ved at tilsætte et porøst og
inaktivt materiale som pimpsten.
Man kan også bruge små glaskugler, der under
kogningen hele tiden udsætter væsken for mekaniske stød, der vedligeholder dampdannelsen.
1.3.2 Kolonnedestillation

Formålet med en kolonnedestillation er at adskille
to blandbare væsker, således at den tungest flygtige
bliver tilbage i destillationskolben og den lettest
flygtige samles op i forlaget.
For at kunne adskille to blandbare væsker indskydes en kolonne mellem destillationskolben og
svaleren. Se netfigur 1.17.
Den simpleste form for kolonne er vist i figuren
og består af et tomt cylinderformet glasrør.
Når der indskydes en kolonne mellem destillationskolben og svaleren, bevirker det, at en del af
den opadstigende damp fortættes og strømmer
tilbage mod bundkolben som væske.
Strømmen af væske baglæns i kolonnen beriger
den opadstigende damp med den lettest flygtige
komponent, og herved fås et renere produkt i forlaget.
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1.3.3 Tilbagesvaling

Hvis man ønsker at koge en opløsning i længere tid,
f.eks. med henblik på at en kemisk reaktion skal
forløbe til ende, kan det gøres med en opstilling,
som vist i netfigur 1.18.

Netfigur 1.17. Opstilling til kolonnedestillation.

Der findes forskellige kolonnetyper til laboratoriebrug. Ved at fylde kolonnen med et materiale med
stor overflade opnås en bedre kontakt mellem opadstigende damp og væsken, der løber retur gennem
kolonnen. Dette bevirker, at separationen forbedres,
og destillatet bliver renere.
De mest almindelige typer fyldlegemer fremgår
af netttabel 1.2.
Kolonnetype

Fyldlegemer

Simpel

Tomt glasrør

Vigreux

I glasrørets væg er trykket en række
spidser ind i kolonnen.

Dixon

Kolonnen fyldt op med små stålspiraler
(Dixon-ringe).

Rashig

Kolonnen fyldt op med små ringe af
stentøj.

Nettabel 1.2.

Netfigur 1.18. Opstilling med tilbagesvaling.

Svaleren er placeret lodret over destillationskolben
således, at al væske fortættes og løber tilbage i
kolben. Deraf betegnelsen tilbagesvaling.
1.3.4 Vanddampdestillation

Vanddampdestillation anvendes til ekstraktion af
aromastoffer og parfumeolier, men i laboratoriet
anvendes det primært til at isolere flygtige stoffer
i opløsninger.
Det mest velkendte eksempel er Kjeldahl-destillationen, hvor man ved hjælp af vanddamp destillerer ammoniak fra en vandig, basisk opløsning.
Metoden kan også anvendes til at afdestillere andre
opløste gasser, som f.eks. SO2 og letflygtige forbindelser som eddikesyre, sorbinsyre m.fl.

Elementære værktøjer  15

Opstilling
I laboratorier, hvor man ofte anvender vanddamp,
har man en central dampudviklingsenhed, som
fører damp til haner i laboratoriet. Dampudviklingen kan også etableres som ren laboratorieopstilling, dette er vist på netfigur 1.19
udluftnings
ventil

kølevand
ud
Svaler

prøve
kogekolbe
Elektrisk
varmeplade

kølevand
ind
Destillat

dråbefang destillationskolbe
pimpsten

Forlag

Netfigur 1.19. Simpel laboratorieopstilling til vanddampdestillation.

Destillationsopstillingen består af en dampudviklingsenhed, som leder damp til destillationskolben.
Det er vigtigt, at dampen, der ledes til destillationskolben er ’tør’, således at der ikke bliver fyldt
op med vand i denne kolbe. Derfor anbringes et
dråbefang i form af en ekstra kolbe mellem kogekolben og destillationskolben.
Afgangen fra destillationskolben fører gennem
en svaler ud til forlaget.
Prøven befinder sig i destillationskolben, hvor
den varmes op af dampen, som afgiver varme ved
fortætning.
Under destillationen medriver dampen prøvens
lettest flygtige komponenter.
I svaleren fortættes både de flygtige komponenter og vanddampen, hvorefter de ender i forlaget.

1.3.5 Kjeldahl

Kjeldahls metode til bestemmelse af nitrogen baserer sig på, at organisk materiale nedbrydes til
ammoniumioner, og disse afdestilleres fra prøven
som ammoniak ved vanddampdestillation.
Destruktionsenheden1
Nitrogenholdige prøver skal nedbrydes, så nitrogen foreligger på ammoniumform, inden der kan
foretages en vanddampdestillation.
Dette sker ved kraftig opvarmning til 400 - 420  C
i en destruktionsenhed sammen med koncentreret
svovlsyre og katalysator.
Netfigur 1.20 viser en destruktionsenhed med
destruktionsrør formet som reagensglas i overstørrelse. Rørene har en højde på omkring 30 cm, og de
er fremstillet af pyrexglas, da de skal kunne tåle
kraftig opvarmning.
Der er plads til 20 destruktionsrør i enheden på
netfigur 1.20.
I toppen af rørene set et afsugningsaggregat, der
kan forbindes til vakuum, således at svovlsyredampene, der dannes, når rørene opvarmes, kan
suges bort.

Netfigur 1.20. Kjeldahl-destruktionsenhed.
1

Destruktionsenheden kan også anvendes til dekomponering af
prøver til andre analyser som f.eks. AAS.
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Den varme svovlsyre og katalysatoren i rørene nedbryder alt organisk materiale, hvorved nitrogen i
proteiner, aminosyrer o.l. omdannes til ammoniumioner.
Når destruktionen er forløbet til bunds, løftes
rørene op af destruktionsenheden ved at løfte i
metalholderens håndtag, og reaktionsblandingen
afkøles.
Da rørenes indhold er stærkt surt, er ligevægten
mellem ammoniumioner og ammoniak forskudt
kraftigt til fordel for ammoniumionerne:
þ

NH3 þ H !

NHþ
4

Betjeningspanel
NH3+ fortættet vanddamp
ud her (fra svaleren)

Destillationsenheden
Der tilsættes Kjeldahl-lud (33 % NaOH) som
neutraliserer svovlsyren og forskyder ligevægten
til fordel for ammoniak:

NHþ
4 þ OH ! NH3 þ H2 O

Forlag med HCI
Damprør
Destruktionsrør med prøven

Ved vanddampdestillation direkte fra destruktionsrøret bringes den flygtige ammoniak nu over i et
forlag med saltsyre.
På netfigur 1.21 ses en destillationsenhed med
destruktionsrøret i venstre side og en konisk kolbe
som forlag i højre side.
Skjult i bagsiden af apparatet findes et dampudviklingsapparat, som munder ud i damprøret,
der ses munde ud nede i bunden af destruktionsrøret.
Når destillationsapparatet kører, afdampes ammoniakken fra destruktionsrøret.
Skjult i bagsiden af apparatet sidder en svaler,
hvor dampen fortætter, inden den drypper ud i forlaget som vist i figurens højre side.
I forlaget er der en saltsyreopløsning, der kan
fange den overdestillerede ammoniak, dvs. bringe
den på ammoniumform:
NH3 þ Hþ ! NHþ
4
Der skal være overskud af saltsyre i forlaget, således at alt ammoniak opfanges.
Det viste apparat kan programmeres til automatisk at tilsætte vand og alkali og tømme destillationsrøret efter endt destillation.
I stedet for saltsyre i forlaget kan anvendes borsyre. Det følgende afsnit om beregninger tager udgangspunkt i, at der har været saltsyre i forlaget.

Beskyttelsesskærm

Netfigur 1.21. Kjeldahl-destillationsenhed med
destruktionsrør og forlag.

Kjeldahl-beregning
Beregning af nitrogenindholdet i en prøve forudsætter kendskab til den prøvemængde, der udtages
til destruktion, og desuden skal man kende koncentrationen af den natriumhydroxid, man bruger
ved tilbagetitrering af saltsyren i forlaget.
Der arbejdes som regel med blindprøver som
indeholder alle reagenser og kemikalier undtagen
selve prøven. Herved tages højde for eventuelt
nitrogenindhold i de anvendte kemikalier.
Efter destillationen tilbagetitreres med en
NaOH-opløsning af kendt koncentration.
Da ammoniakken fra prøverne har neutraliseret
noget af forlagets saltsyre inden tilbagetitreringen,
bliver mL-forbruget mindre, når man titrerer prøverne end ved titrering af blindprøverne.
Forskellen i mL-forbrug mellem blindprøve og
prøve er et udtryk for, hvor meget ammoniak der er
destilleret over.
Antal mol ammoniak kan derfor bestemmes som
forskellen mellem mol NaOH forbrugt ved titrering
af blindprøve og prøve.
nNH3 ¼ nNaOH; blind  nNaOH; prøve
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Indsættes massen m, molarmassen M, mL-forbruget V og NaOH-koncentrationen c fås:
mnitrogen cNaOH  Vblind cNaOH  Vprøve

¼
Mnitrogen
1000 mL=L
1000 mL=L
Nitrogenindholdet i en given mængde analyseret
prøve kan beregnes ved at isolere m:
mnitrogen ¼

cNaOH  ðVblind  Vprøve Þ
 Mnitrogen
1000 mL=L

Hvis man har destilleret direkte på en prøve på
opløst form, og der er afmålt X mL, kan g N pr.
liter beregnes som:
g N=Liter ¼
cNaOH  ðVblind  Vprøve Þ  Mnitrogen  1000 mL=L
1000 mL=L  xmL prøve
g N=Liter ¼
cNaOH  ðVblind  Vprøve Þ  Mnitrogen
xmL prøve
Hvis man har afvejet mprøve gram prøve kan man
beregne w/w% nitrogen som
w =w% N ¼
cNaOH  ðVblind  Vprøve Þ  Mnitrogen  100 %
1000 mL=L  mprøve
Beregningen gennemgås i nedenstående eksempler.
Først et eksempel, hvor prøven foreligger i opløst
form med nitrogen som ammoniumioner.
Neteksempel 1.10
En vandig prøves indhold af ammonium-nitrogen
skal bestemmes ved en Kjeldahl-analyse. Da prøven
foreligger som ammoniumioner, er en forudgående
destruktion overflødig.
Der foretages tre bestemmelser af såvel prøve som
blindprøve.
I forlaget er der hver gang afpipetteret 20,00 mL ca.
0,1 M HCl, og der afpipettere 20,00 mL prøve.
Der titreres med en 0,1012 M NaOH.

Det giver følgende resultater for blindprøven:
Blind

mL NaOH

1. best
2. best
3. best

x
s
RSD

21,14
21,19
21,16
21,16
0,0252
0,12%

For at vurdere om man kan tillade sig at arbejde videre
med gennemsnitsværdien af blindprøverne, beregnes
den relative standardafgivelse, og som det fremgår af
ovenstående tabel, så er den acceptabel.
For prøven fås følgende resultater:
Prøven

mL NaOH

g N/L

1. best
2. best
3. best

x
s
RSD

8,52
8,55
8,52

0,8961
0,8939
0,8961
0,8954
0,0013
0,14 %

Den relative standardafvigelse vurderes at være
acceptabel.
Resultatet er: 0,895 g N/Liter
Der indsættes nu i beregningsligningen:
g N=Liter ¼

cNaOH  ðVblind  Vprøve Þ  Mnitrogen
xmL prøve

Med første bestemmelse som eksempel fås
g N=Liter ¼
0,1012 mol=L  ð21,16 mL  8,53 mLÞ  14,01 g N=mol
20,00 mL
g N=Liter ¼ 0,896057 ¼ 0,8961 g N=Liter

Hvis prøven kræver destruktion først, for at frigøre
nitrogen som ammoniumioner, så er fremgangsmåde og beregninger som vist i neteksempel 1.11.
Neteksempel 1.11
En prøves indhold af protein skal bestemmes ved en
Kjeldahl-analyse.
Der afvejes tre portioner prøve i en passende mængde.
Prøverne destrueres sammen med tre blindprøver.
Efter destruktionen neutraliseres prøver og blindprøver med NaOH, og de destilleres over i et forlag, hvor der hver gang afpippeteres 20,00 mL ca.
0,1 M Cl.
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Der titreres med en 0,1012 M NaOH, det giver følgende resultater for blindprøven:
Blind

mL NaOH

1. best
2. best
3. best

x
s
RSD

19,45
19,54
19,49
19,49
0,0451
0,23%

For at vurdere, om man kan tillade sig at arbejde videre
med gennemsnittet af blindprøverne, beregnes den
relative standardafvigelse, og som det fremgår af
ovenstående tabel, så er den acceptabel.
For prøven fås følgende resultater:
Prøven

Afvejet (g)

mL NaOH

1. best
2. best
3. best

1,213
1,310
1,132

7,92
6,87
8,71

Der indsættes nu i beregningsligningen:

Fejlkilder og andre metoder til bestmmelse af
nitrogen og protein
Bruges Kjeldahl udelukkende til bestemmelse af
prøvens nitrogenindhold, skal man være opmærksom på, at visse prøver kræver en særlig forbehandling. Det er prøver, der indeholder nitrogen i oxideret form som nitrat og nitrit samt prøver, der
indeholder heterocykliske stoffer så som pyridin.
Man bør overveje at bruge Dumas metode, hvor
prøven under kontrollerede forhold oxideres/
forbrændes. Den dannede NOx reduceres til N2 ,
der bestemmes med en termisk ledningsevnedetektor (TCD). Analysetid pr. prøve er 2 - 4 minutter.
Bruges Kjeldahl til proteinbestemmelse, skal
man være opmærksom på, at andre stoffer, der indeholder nitrogen, også kan omdannes til ammonium
og dermed give et forkert resultat. Det var det, der
skete under skandalen med modermælkserstatning
i Kina. Her var der tilsat melamin i små mængder,
der fik det til at se ud som om, der var det rette
proteinindhold på trods af svindel med produktet.

w =w % N ¼
cNaOH  ðVblind  Vprøve Þ  Mnitrogen  100 %
1000 mL=L  mprøve
Med første bestemmelse som eksempel fås:
w =w % N ¼
0,1012 mol=L  ð19,49 mL  7,92 mLÞ  14,01 g=mol  100 %
1000 mL=L  1,213 g

Netfigur 1.22. Formlen for melamin. Melamin indeholder
66,6 w/w % nitrogen, protein indeholder ca. 16 % nitrogen.

w/w% nitrogen kan derfor bestemmes som:
w=w % N ¼ 1,352 %
Resultaterne i skemaform giver:

1. best
2. best
3. best

x
s
RSD

Afvejet (g)

%N

1,213
1,310
1,132

1,3524
1,3659
1,3502
1,3562
0,0085
0,6 %

RSD ¼ 0,6 % vurderes at være acceptabel.
Resultatet er: 1,356 w/w % N
Proteinindholdet i prøven kan findes ved at dividere
proteinets nitrogenindhold med faktor 0,16 eller gange med 6,25 :
cprotein ¼ 8,5%

Er man udelukkende interesseret i proteinindholdet, kan man overveje at bruge en metode,
hvor et farvestofbindertil proteinet, dvs. at det binder
kun til de nitrogenholdige sidekæder, så en destruktion ikke er nødvendig.
Prøven må ikke være hydrolyseret, da frie aminosyrer ikke binder til farvestoffet. Der måles på
farveopløsningen før (kraftig farve) og efter prøven
tilsættes. Farven bliver lysere, da det farvede
protein fælder ud. Analysetiden er ca. 2 minutter.
Dette er en standardmetode til mælk.
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1.4 Ekstraktion
Separation ved ekstraktion anvendes i det analytiske laboratorium i forbindelse med oprensning af
prøver.
Ekstraktionsprocessen kan opdeles i to typer,
afhængigt af hvilken form de indgående komponenter er på:
Ekstraktionstyper
Væske-væske-ekstraktion
Fastfase-ekstraktion

Fastfase-ekstraktion vil først blive gennemgået i
kapitel 16 i forbindelse med væskechromatografi,
da fastfase-ekstraktion foregår efter chromatografiske principper.
Væske-væske-ekstraktion gennemgås i det følgende.

Netfigur 1.23. Skilletragt med to faser.

Som det ses i figuren, er der to adskilte faser – en
med eluent og en med prøveopløsning. De to faser
blandes grundigt ved omrystning, og bagefter anbringes skilletragten i ro, indtil faserne har skilt sig
i to lag.
Til slut kan den nederste fase aftappes, og hvis
det er den, der indeholder analytten, arbejdes der
videre med den, mens den øverste fase kasseres.
Hvis den øverste fase indeholder analytten,
tappes den nederste ud først og kasseres.

1.4.1 Væske-væske-ekstraktion

Princippet ved en væske-væske-ekstraktion er, at
man isolerer en komponent ved hjælp af en ekstraktionsvæske.
Udrystning
Udrystning anvendes i forbindelse med analytisk
arbejde, når man vil isolere en komponent fra en
prøveblanding med henblik på den efterfølgende
analyse.
Man tilsætter en væske, der ikke er blandbar med
den opløsning, hvorfra man vil udryste analytten.
Den tilsatte væske betegnes elueringsmidlet eller eluenten, og udtrækning af stof fra en prøveopløsning betegnes eluering.
Eluenten skal have to egenskaber for at fungere:
Eluentegenskaber
Ikke blandbar med prøveopløsningen
Bedre opløsningsevne over for analytten end
prøven
Selve ekstraktionen foregår i en skilletragt som
den, der er vist i netfigur 1.23.

1.4.2 Soxhlets metode

En mere speciel metode er anvendelse af et
Soxhlet-ekstraktionsapparat. Det er fremstillet af
glas og ser ud som vist i netfigur 1.24a.
Soxhlet-apparatet anvendes til ekstraktion af
fedtstoffer fra fedtholdige prøver ved hjælp af et
organisk opløsningsmiddel.
Når det anvendes, sættes opstillingen op som
vist i netfigur 1.24b med en rundbundet kolbe
i bunden og tilbagesvaling i toppen.
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1.5 Refraktometri
Refraktometri handler om måling af stoffers brydningsindeks. Kendskab til brydningsindeks kan
bruges i forbindelse med identifikation af stoffer
og til koncentrationsbestemmelse. Refraktometret
bruges også som detektor ved HPLC, navnlig
i forbindelse med bestemmelse af sukkerarter.

1
2

3

1.5.1 Refraktionsindeks

a

b

Netfigur 1.24. Soxhlet-apparat.

Den fedtholdige prøve er anbragt i en ekstraktionshætte, som placeres i ekstraktionskammeret (3) i netfigur 1.24a.
Der er opløsningsmiddel, f.eks. methylenchlorid, i den rundbundede kolbe.
Når der koges på den rundbundede kolbe over
dampbad, vil methylenchloriden dampe op i svaleren via røret (1) i netfigur 1.24a, da der er lukket
ved ekstraktionskammerets bund 3.
I svaleren vil dampen fortættes og dryppe ned
i ekstraktionshætten, hvor den vil opløse noget af
fedtstoffet i prøven.
Når kammeret med ekstraktionshætten er fyldt
op på højde med toppen af det smalle stigrør (2)
i figur a, vil dette virke som hævert og tømme
ekstraktionskammeret for methylenchlorid, som
løber tilbage til den rundbundede kolbe medbringende det opløste fedt.
Processen er derefter klar til at starte forfra, og
på den måde recirkuleres methylenchloriden og
trækker mere og mere af fedtstoffet med ned
i den nederste kolbe.
Når ekstraktionen er færdig, kan methylenchloriden afdestilleres ved en simpel destillation,
og man har det isolerede fedtstof fra prøven i den
rundbundede kolbe til videre analyse.

Lysets hastighed i vakuum er 3,00  108 m/s. I luftarter er lyshastigheden nogenlunde den samme,
men i væsker og faste stoffer er lyshastigheden
omkring det halve af hastigheden i vakuum, men
den varierer en del, afhængigt af hvilket stof der er
tale om.
Når en lysstråle passerer en grænseflade mellem
to stoffer, vil den brydes på grund af den forskellige
udbredelseshastighed. Brydningen udtrykkes ved
stoffets refraktionsindeks n, der er defineret ud fra
lyshastigheden i vakuum cv og lyshastigheden i
stoffet cs.
n¼

cv
cs

1.5.2 Brydningsloven

Når en lysstråle passerer en grænseflade mellem
stof 1 med brydningsindekset n1 og stof 2 med
brydningsindekset n2, sker der en brydning af strålen som vist i netfigur 1.25.

i
n1
n2
b

n1 > n2
Netfigur 1.25. Lysets brydning i grænsefladen.
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I figuren er strålens indfaldsvinkel i og dens
brydningsvinkel b. Sammenhængen mellem indfaldsvinkel og brydningsvinkel er formuleret i brydningsloven.
Brydningsloven
n1  sin (i) = n2  sin (b)
Neteksempel 1.12
En lysstråle bevæger sig gennem en grænseflade fra
glas til vand under en indfaldsvinkel på 30,3 ved
20  C.
Brydningsindeks for vand er 1,333 og for den aktuelle
glassort er det 1,710.
Brydningsvinklen findes ved indsætning i brydningsloven:
n1  sinðiÞ ¼ n2  sinðbÞ
1,710  sinð30,3 Þ ¼ 1,333  sinðbÞ
sinðbÞ ¼ 0,6472
b ¼ 40,3

Grænsevinkel
Af netfigur 1.25 ses, at hvis man gradvis øger indfaldsvinklen, så vil brydningsvinklen nærme sig
90 . Den indfaldsvinkel, hvor brydningsvinklen
er 90 , kaldes for grænsevinklen som vist i nettfigur 1.26.

Grænsevinklen kan benyttes til bestemmelse af
refraktionsindekset for et stof, og hvis man ved,
stoffet er rent, kan bestemmelse af refraktionsindeks benyttes til identifikationsformål.
Neteksempel 1.13
Ved en lysstråles passage fra en glassort med brydningsindeks 1,7545 til en ukendt væske bestemmes
grænsevinklen til 64,71 .
Da det er en grænsevinkel, er brydningsvinklen 90 .
Ved indsætning i brydningsloven findes den ukendte
væskes brydningsindeks nx:
n1  sinðiÞ ¼ n2  sinðbÞ
1,7545  sinð64,7 Þ ¼ nx  sinð90Þ
nx ¼ 1,5863
Ved sammenligning med tabelværdier kunne det tyde
på, at det er stoffet anilin.

I neteksempel 1.13 blev det vist, hvorledes man kan
bruge bestemmelse af refraktionsindeks til identifikationsformål.
Alene er refraktionsindeks dog ikke tilstrækkeligt til en bestemmelse, men det kan være et nyttigt
led i en bestemmelse, f.eks. kombineret med tydning af IR-spektre.
Hvis man kender sit stof, men har brug for en
undersøgelse af stoffets renhed, kan man også benytte refraktionsindekset, idet afvigende værdier
tyder på forurening.

Grænsevinkel

1.5.3 Refraktometer

i
n1
n2

b = 90 oC

n1 > n2
Netfigur 1.26. Grænsevinklen ved lysets brydning i grænseflade.

Hvis indfaldsvinklen øges ud over grænsevinklen
vil der opstå totalrefleksion.
Grænsevinkel
Indfaldsvinklen, når brydningsvinklen er 90 .

Måling af refraktionsindeks kan bruges både til
kvalitative og kvantitative bestemmelser.
Bestemmelsen foretages ved hjælp af et refraktometer, hvor målingen bygger på bestemmelse af
grænsevinklen for en lysstråles passage af en grænseflade mellem et indbygget prisme og en prøve.
Refraktometret er bygget op omkring et glasprisme med et meget højt refraktionsindeks således, at der kan dannes en grænsevinkel ved lysets
overgang fra dette prisme til det stof, der skal bestemmes.
Netfigur 1.27 viser en principskitse af et refraktometers opbygning.

22  Netkapitel 1

peraturfølsomt. Af samme grund er refraktometrets
prisme forsynet med en indbygget vandkappe,
der kan tilsluttes en termostat således, at der kan
holdes den rigtige temperatur.

4
2

3

1
3
4

Mørke
6
5
Lys
5 set forfra

Netfigur 1.27. Refraktometrets måleprincip.

I figuren er en prøve på væskeform anbragt mellem
en mat glasplade (2) og et prisme (1).
Når glaspladen belyses ovenfra, vil lyset passere
ud fra undersiden som diffust lys, dvs. lysstråler
med alle tænkelige retninger.
Der vil også være stråler, der nærmer sig en indfaldsvinkel på 90 svarende til strålen mærket (3).
Forløbet af denne stråle angiver grænsen for,
hvor langt op i prismet der kan komme lys, idet
strålen (4) og alle andre stråler vil ligge under strålen (3).
Hvis man betragter prismet fra positionen (5)
gennem et okular med et trådkors, vil man se den
øverste del af synsfeltet henligge i mørke, mens den
nederste del vil være belyst.

Kompensationsprisme
Ud over at bryde lysstrålen vil refraktometrets
prisme også spalte hvidt lys op i spektrets farver.
For at modvirke dette kan man forsyne apparatet
med en lyskilde, der giver monochromatisk lys.
En anden mulighed, som anvendes på instrumenter i den billigere ende, er at indskyde et kompensationsprisme, vist som (6) i netfigur 1.27.
Kompensationsprismet er sammensat af en
række prismer, som vender toppen af prismet
hver sin vej. Ved en passende kombination af
glassorter og prismer kan man opnå at eliminere
farvespredningen.
Kompensationsprismet skal indstilles, inden
man bruger refraktometret.
1.5.4 Digitale instrumenter

Måling af refraktionsindeks kan også foretages
digitalt. Princippet bygger på måling af totalrefleksion, når en speciel LED-lysstråle rammer en
grænseflade til prøveopløsningen. Det reflekterede
lyssignal omsættes til refraktionsindeks, som kan
aflæses på et display, som vist i netfigur 1.28.

Aflæsning
Ved at dreje prismet (1) i netfigur 1.27 kan man
sweepe grænselinjen mellem lys og mørke hen over
trådkorset (5).
Man aflæser refraktometret således, at grænselinjen mellem lys og mørke går gennem trådkorsets
midte som vist i figuren.
Prismet er koblet sammen med en skala, der er
kalibreret, så den direkte viser refraktionsindeks
for prøven, når grænselinjen er indstillet.
Kalibrering
Man kan kontrollere skalavisningen med rent vand,
der ved 20  C har et brydningsindeks på 1,3330.
Med vand på prøvens plads kan man justere skalaen
ind med en justerskrue således, at den viser præcis
1,3330.
Det er vigtigt, at temperaturen er præcis 20  C
ved justeringen, da refraktionsindeks er meget tem-

Netfigur 1.28. Digitalt refraktometer.
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I figuren ses displayet til aflæsning øverst på det
vandrette tastatur. Opsugning af prøve foregår via
de to studse, der ses øverst til højre på apparatet.
Da refraktionsindekset er meget temperaturfølsomt, har apparatet indbygget termostatering,
som fungerer uden kølevand.

Prøveopløsningens koncentration beregnes af den
fundne sammenhæng mellem koncentration og
refraktionsindeks, jf. netfigur 1.29:

1.5.5 Kvantitativ bestemmelse

Ved indsætning af det fundne refraktionsindeks for
prøveopløsningen fås:

Foruden til kvalitative formål kan bestemmelse af
refraktionsindeks også anvendes til koncentrationsbestemmelse.
Man udnytter, at der er en lineær sammenhæng
mellem indholdet af en given komponent i en opløsning og komponentens refraktionsindeks.
Neteksempel 1.14
Med henblik på at bestemme en maltoseprøves renhed
er der fremstillet en række standardopløsninger i vand
med koncentrationer fra 0-20 % maltose.
Standardernes refraktionsindeks måles på refraktometer, og det giver følgende resultater:
n

1,333

1,340

1,347

1,355

1,363

%

0,00

5,00

10,0

15,0

20,0

Der afvejes desuden 10,61 g prøve som opløses i vand.
Den samlede masse af vand og maltose vejes til
100,00 g.

n ¼ 0,001500  c þ 1,3326
eller
c ¼ ðn  1,3326Þ=0,001500

c ¼ ð1,3483  1,3326Þ=0,00150
c ¼ 10,47 %
Der er således 10,47 g ren maltose i 100 g af prøveopløsningen.
Ved fremstilling af prøveopløsningen blev der afvejet
10,61 g maltose til 100 g.
Maltosens renhed bestemmes ud fra g afvejet prøve:
10,47 g  100 %
10,61g
%maltose ¼ 98,7 w=w %

%maltose ¼

I forbindelse med kvantitative bestemmelser, anvendes en selvregistrerende udgave af refraktometret f.eks. som detektor i forbindelse med
HPLC-analyser. Her er det navnlig sukkerarter,
der bestemmes.

Prøven giver et refraktionsindeks på 1,3483.
De målte standarder afbildes grafisk i Excel, og den
bedste rette linje indtegnes.

1.6 Polarimetri

n
1,37

1,36

1,35

1,34

W/W %
1,33
0

5

10

15

Netfigur 1.29. Kalibreringskurve, refraktometri.

20

Lys kan beskrives som elektromagnetiske stråler,
hvor den elektriske og den magnetiske energi svinger i to planer vinkelret på hinanden. Disse bølgers
svingningsplaner er normalt fordelt helt tilfældigt i
rummet, men man kan på forskellig måde "filtrere"
lyset, således at en stråle kommer til at bestå af lys,
hvor den elektriske energi kun svinger i ét bestemt
plan, og den magnetiske energi svinger i ét andet
plan vinkelret derpå. En sådan lysstråle kaldes for
en polariseret stråle.
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Polaroidfilter i udgangsstilling
svingningsplan
i papirets plan
svingningsplan set i
retning ind mod strålen

O

45 drejning
Polaroidfilter drejet 45

O

svingningsplan
drejet 45
O

svingningsplan set i
retning ind mod strålen

O

90 drejning
Polaroidfilter drejet 90

O

svingningsplan
vinkelret på papiret

svingningsplan set i
retning ind mod strålen

Netfigur 1.30. Polarisering af en lysstråle ved passage gennem et polaroidfilter.

1.6.1 Polariseret lys

Visse krystaller, for eksempel turmalin, har den
egenskab, at de kun tillader lys med et ganske bestemt svingningsplan at passere. Disse krystaller er
ofte meget små, men man kan fremstille et polaroidfilter af dem ved at påføre dem på en tynd plade
af et transparent plastmateriale, så de alle vender i
samme retning. Ved passage af et sådant filter vil
lyset polariseres som vist på netfigur 1.30.
Når en lysstråle passerer gennem et polaroidfilter, kan man ifølge netfigur 1.30 dreje lysstrålens
svingningsplan en given vinkel ved at dreje polarisationsfiltret den samme vinkel.
1.6.2 Optisk aktive stoffer

En del organiske forbindelser er i stand til at dreje
svingningsplanet for en polariseret stråle. Afgørende for denne egenskab er, om molekylet indeholder et eller flere asymmetriske C-atomer. Det er
tilfældet for en række stofgrupper for eksempel

sukkerarter og aminosyrer. Stoffer, der således
kan dreje en polariseret stråles svingningsplan, kaldes for optisk aktive stoffer.
Højre og venstre drejning
Nogle stoffer drejer polarisationsplanet højre om,
når man betragter en polariseret stråle set forfra, det
vil sige, når man ser ind i strålen. Disse betegnes
med et (+), andre stoffer er venstredrejende, og de
betegnes med et (-).
Det skal bemærkes, at fortegnet + eller - ikke har
nogen logisk sammenhæng med betegnelserne Dog L-former. D- og L-former er kun en betegnelse
for den rumlige orientering af grupperne, der er
tilknyttet det asymmetriske C-atom. Der kan således forekomme L-former, der er højredrejende,
og L-former, der er venstredrejende, og tilsvarende
for D-formerne.
Mælkesyre og æblesyre indeholder begge et
asymmetrisk C-atom, og de er derfor optisk aktive.
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På netfigur 1.31 er vist konstitutionsformlerne for
henholdsvis D- og L-formerne af begge stoffer.
Desuden er det angivet, om de er højre eller venstredrejende med et + eller et - .
COOH
HO

C

H

COOH
H

CH3

D-mælkesyre (-)

COOH
C

OH

CH3

L-mælkesyre (+)

HO

C

H

CH2COOH
L-æblesyre (-)

COOH
H

C

OH

i koncentrationen 1 g/mL og måler den optiske
drejning over en længde på 1 dm, vil man registrere
en drejning på 112,2 i den frisk fremstillede
opløsning, men drejningen vil efterhånden falde
til 52,7 .
Omvendt vil det gå, hvis man udfører en tilsvarende måling på b-formen, her vil man måle
en drejning på 18,7 fra start, men den vil stige
til 52,7 .
Ved opløsning af glucose i vand indstiller der sig
en ligevægt mellem a- og b-formen; uanset om der
er mest af den ene eller den anden form ved start,
vil denne ligevægt indstille sig ens, således at slutdrejningen for den samme koncentration altid vil
være ens.

CH2COOH
D-æblesyre (+)

Netfigur 1.31.

Det er tilfældigt, om D-formen drejer polarisationsplanet til højre som ved æblesyre eller til venstre
som ved mælkesyre. Det er ligeledes tilfældigt, om
L-formen drejer polarisationsplanet til venstre som
ved æblesyre eller til højre som ved mælkesyre.
Racemisk blanding
Ved sammenblanding af lige store mængder af en
L- og D-form vil man få en optisk inaktiv blanding,
en såkaldt racemisk blanding.
Mutarotation
For nogle stoffer gælder, at hvis de opløses i vand,
vil drejningsvinklen gradvis ændre sig og først
være stabil efter længere tids forløb. Det er navnlig
sukkerarter, dette fænomen kendes fra. Det skyldes,
at stoffet kan forekomme både i en a-form og en
b-form på grund af omlejringer omkring de endestillede C-atomer, et fænomen, der kan optræde ved
tilpas lange C-kæder, hvor de endestillede C-atomer
kan nå sammen.
Man kan renfremstille både a- og b-formerne, og
hvis en af formerne opløses i vand, vil en bestemt
brøkdel af stoffet omlejres til den anden form, således at der altid vil indstille sig en ligevægt.
D-Glucose (+) findes både i en a- og en b-form.
Hvis man fremstiller en opløsning af a-formen

1.6.3 Polarimeter

Måling af visse stofgruppers evne til at dreje svingningsplanet for polariseret lys, udnyttes både til
kvalitativ og kvantitativ bestemmelse. Målingerne
foregår i et polarimeter, som beskrives nærmere i
det følgende afsnit.
Opbygning
Hvis man betragter en polariseret stråle gennem
endnu et polarisationsfilter, vil det afhænge af,
hvorledes de to filtre er drejet i forhold til hinanden,
om man ser usvækket lys, svækket lys eller om der
er totalt mørke på den anden side af filter nr. 2.
Polarimetret er opbygget af to polarisationsfiltre
som vist på netfigur 1.32. Prøven anbringes i polarimeterrøret mellem de to filtre.
Som lyskilde anvendes monochromatisk lys,
ofte en natriumlampe.
Polarisatoren
Polarimetrets første polaroidfilter kaldes for polarisatoren, idet det sørger for, at det naturlige lys fra
lyskilden bliver polariseret inden det passerer gennem prøven.
Polarimeterrør
Prøven anbringes i et rør med en meget veldefineret indvendig længde, således at strålens lysvej i opløsningen er veldefineret, det er typisk på
20 cm.
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O

45 drejning
upolariseret
Na-lys

planpolaris eret
lysstråle
svækket lysstråle
polarimeterrør med vand
Polaroidfilter 2
(analysator)

Polaroidfilter 1
(polarisator)

O

90 drejning

planpolaris eret
lysstråle

upolariseret
Na-lys

krydsede polaroidfiltre
intet lys kan passere

polarimeterrør med vand
Polaroidfilter 1
(polarisator)

Polaroidfilter 2
(analysator)

Netfigur 1.32. Polarimeter med polarisatorfilter og analysatorfilter.

Polarimeterrøret er ofte lidt tykkere ude ved enderne,
og desuden er polarimetret konstrueret således, at
det anbringes skråt i forhold til vandret. Dette
bevirker, at eventuelle luftbobler vil samle sig
øverst i rørets øverste bredere ende ude af lysvejen.

Ved at forsyne analysatoren med en gradskala og
måle, hvor meget analysatoren skal drejes, for at
polarimetret igen er indstillet med krydsede filtre,
kan man direkte aflæse, hvor meget svingningsplanet er blevet drejet.

Analysator
Polaroidfilter nr. 2 på netfigur 1.32 kan analysere,
hvor meget lyset er drejet, og derfor skal dets
udgangsstilling fastlægges med rent vand i polarimeterrøret.
På netfigur 1.32 ses, hvorledes man kan svække
lyset, der passerer, ved at dreje analysatoren mere
og mere i forhold til polarisatoren. Den nederste
figur viser, hvorledes man til slut, når polarisatoren
er drejet 90 i forhold til analysatoren, opnår en
situation, hvor intet lys passerer.

Aflæsning
For at forbedre indstillingsnøjagtigheden kan man
benytte to polarisatorer, der rammer hver sin halvdel af analysatoren, og hvis de to polarisatorer er
drejet lidt i forhold til hinanden, vil snart den ene
halvdel af synsfeltet og snart den anden halvdel
være indstillet med krydsede polarisationsfiltre
og dermed være helt mørk.
I en bestemt indstilling midt imellem disse to
stillinger, vil begge halvdele af synsfeltet være
ens belyst. Belysningen er svag, da man er meget
tæt på krydsede polarisationsfiltre, indstillingen
opfattes nærmest som en ensartet gråtone.
Denne indstillingsmåde kaldes for halvskyggeaflæsning, den er vist på netfigur 1.33. Den giver
erfaringsmæssigt en sikrere indstilling end aflæsningen af total mørke.

Måleprincip
Polarimetret indstilles først med krydsede filtre
med rent vand i polarimeterrøret.
Derefter fyldes det med en opløsning med et
optisk aktivt stof, for eksempel en sukkerart.
Stoffet bevirker, at lysets polarisationsplan drejes en vis vinkel ved passage af polarimeterrøret, og
der vil igen komme lys ud gennem analysatoren.
Man kan så dreje analysatoren, lige så meget som
lysets svingningsplan er blevet drejet, og der vil
igen være totalt mørke efter analysatorfiltret.

Aflæsnings1. polarisator
drejet 90 i forhold stillingen
til analysator
O

Netfigur 1.33.

2. polarisator
drejet 90 i forhold
til analysator
O
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Indstillingen kan gøres endnu sikrere ved anvendelse af tre polarisatorer, hvor det midterste er drejet lidt i forhold til de to andre, som vender helt ens.
Dette opdeler indstillingen i tre felter som vist på
netfigur 1.34.

1. og 3. polarisator
drejet 90 i forhold
til analysator
O

Aflæsnings- 2. polarisator
stillingen
drejet 90 i forhold
til analysator
O

Netfigur 1.34.

Netfigur 1.35. Et almindeligt og et digitalt instrument

Specifik drejning
Den specifikke drejning er en stofkonstant, som kan
findes i tabeller. De to indeks på den specifikke
drejning henviser dels til, at målingen er foretaget
ved 20  C og dels, at den er foretaget med den gule
bølgelængde fra Na-lys, idet denne linje i natriums
spektrum kaldes for D-linjen.
Man skal være meget opmærksom på enheden
for specifik drejning, idet den er afgørende for,
hvilken enhed man skal måle koncentrationen i,
og hvilken enhed lysvejen skal indsættes i.
I ’Håndbog for laboratoriefolk’2 anvendes dm
for lysvejen og g/mL for koncentrationen.
I tabel 4.3 er vist nogle eksempler på specifik
drejning for nogle almindeligt forekommende sukkerarter.
Stof

½a20
D

b-D-fructose

-132,2 ! -92,4 =ðdm  g=mLÞ

a-D-glucose

+112,2 ! 52,7 =ðdm  g=mLÞ

b-D-glucose

+18,7 ! 52,7 =ðdm  g=mLÞ

Saccharose

66,5 =ðdm  g=mLÞ

Nettabel 1.3. Specifik drejning.

1.6.4 Kvantitative bestemmelser

Måling af stoffernes evne til at dreje en polariseret
lysstråle kan udnyttes både til kvalitativ og kvantitativ bestemmelse. Det udnyttes dog fortrinsvis
kvantitativt, både til egentlig kvantitativ bestemmelse og til renhedsbestemmelse.
Svingningsplanets drejning er proportionalt
med koncentrationen af måleopløsningen og af
strålens lysvej gennem opløsningen, dette kan udtrykkes i polarimeterligningen:

Det bemærkes i nettabel 1.3, at monosacchariderne
fructose og glucose begge udviser mutarotation,
mens disaccharidet saccharose kun findes i en
form.
Undertiden kan man se polarimeterligningen anvendt på formlen:
a ¼ ½a20
D 

c
L
100

Denne formel benyttes med koncentrationen målt i
g/100 mL.

a ¼ ½a20
D cL
hvor

a = den målte drejningsvinkel ð Þ
= specifik drejning ð =ðdm  g=mLÞÞ
c = koncentrationen (g/mL)
L = lysvejen (dm)

½a20
D

2

Fra Nyt Teknisk Forlag, 2012.
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Neteksempel 1.15
En saccharoseprøves renhed ønskes bestemt. Der
fremstilles en opløsning med 10,24 g prøve i en
100 mL målekolbe.
Opløsningen måles i et polarimeter ved 20  C med
Na-lys, hvor den giver en drejning på 13,32 . Polarimeterrøret er 200 mm.

Fra tabellen fås ½a20
D = 66,5 =ðdm  g=mLÞ. Ved indsætning i polarimeterligningen fås:

13,32 ¼ 66,5 =ðdm  g=mLÞ  c  2,0 dm
c ¼ 0,1001 g=mL
Dette svarer til, at der i de 100 mL er 10,01 g ren
saccharose. Dermed kan renhedsprocenten beregnes:
% saccharose ¼ 10,01 g 

100 %
10,24 g

Saccharosens renhed ¼ 97,8 %

1.7 Mikroskopet og mikroskopi

Netfigur 1.36. Mikroskop.

Mikroskopet anvendes, hvis man skal undersøge
mikrostrukturen i materialer og ved undersøgelse
af celler og mikroorganismer. Med det konventionelle lysmikroskop kan man opnå en forstørrelse
uden forvrængning på over 1000 gange.

Okular
Tubus
Objektiv

1.7.1 Mikroskopets virkemåde

Et traditionelt lysmikroskop er opbygget som vist
i netfigur 1.36.
På figuren ses det karakteristiske dobbeltokular,
som iagttageren ser igennem.
Desuden ses objektivlinserne, som er de kraftigst
forstørrende linser i mikroskopet.
Emnet, der skal mikroskopieres, anbringes på
objektbordet, og det belyses nedefra af lampen,
der ses i bunden af mikroskopet.
Til venstre på søjlen ses stilleskruen, som man
ved at hæve og sænke objektbordet stiller skarpt på
objektet med.
Mikroskopets opbygning vises mere detaljeret
og i skematisk form i netfigur 1.37.
Mikroskopets enkelte elementer gennemgås i
det følgende. De omtales i rækkefølge startende
nedefra ved lampen.

Objektbord
Kondensor
Aperturblænde

Spejl
Lampe

Lysfeltblænde

Netfigur 1.37. Mikroskopets opbygning.
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Lampen
Lampen er en almindelig glødelampe. På mikroskopet i netfigur 1.36 kan lysstyrken reguleres ved
at dreje på den runde knap lige over stilleskruen.

Lysfeltblænden
Lyset fra glødelampen samles i et lysbundt ved
hjælp af lysfeltblænden, der er sammenbygget
med lampen.

Aperturblænden
Lyset fortsætter fra lysfeltblænden til endnu en
blænde, aperturblænden. Med den kan man regulere det lysbundt, der går videre mod objektivet. På
netfigur 1.36 ses aperturblænden lige under objektbordet.
Med aperturblænden reduceres linsefejlene, idet
linserne giver den skarpeste afbildning i det centrale område. Ved at mindske aperturblænden afskærer man mere af de yderste dele af linsen og får
herved en skarpere afbildning.
Netfigur 1.38 viser en løs aperturblænde med en
tilhørende udlysningslinse. Denne skydes ind i
strålegangen, når man anvender de små forstørrelser, for at sprede lyset, så det dækker hele synsfeltet.

Kondensoren
Lige over aperturblænden er kondensoren placeret.
Her samles lyset til et parallelt strålebundt.
Kondensoren kan hæves og sænkes, men skal
som tommelfingerregel stå nær sin topstilling for
at give det skarpeste billede.
Man kan finindstille kondensorens placering ved
hjælp af Køhlers belysningsprincip, som gennemgås i afsnit 1.7.3.
Objektivet
Objektivet er opbygget som et sammensat linsesystem med meget kort brændvidde. For de stærkeste objektiver er den under 1 mm.
Objektivet er forsynet med en række oplysninger, først og fremmest objektivets forstørrelsesevne.
Forstørrelse
Netfigur 1.39 viser to objektiver. Der er indgraveret
en række vigtige oplysninger på objektiverne.
I den øverste linje med oplysninger på de to
objektiver angiver tallene 100 og 40, at de forstørrer
henholdsvis 100x og 40x.

Netfigur 1.39. 100x og 40x objektiver.

Netfigur 1.38. Aperturblænde med udlysningslinse og
filterholder.

På figuren ses også en tom holder, hvori der eventuelt kan anbringes farvede filtre.
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Opløsningsevne
Tallene 1,25 og 0,65 under skråstregen i den øverste
linje angiver den numeriske apertur.
Den numeriske apertur har betydning for linsesystemets opløsningsevne. Jo større talværdi, jo
bedre kan man skelne detaljer i billedet.

Objektiv

u

Netfigur 1.40. Aperturvinklen.

Den numeriske apertur A defineres ved hjælp af
aperturvinklen u (jf. netfigur 1.40) og brydningsindekset n for det medie, der udfylder rummet
mellem objektet og objektivet.
Numerisk apertur
A = n  sin(u/2)
Brydningsindekset n er sædvanligvis brydningsindekset for luft.
Mikroskopets opløsningsevne e angiver den
mindste afstand, der kan være mellem to punkter
for, at de kan skelnes som selvstændige detaljer. En
lille e-værdi betyder god opløsningsevne.
Opløsningsevnen e er defineret ud fra den
numeriske apertur A og lysets bølgelængde l.
Opløsningsevne
e = l / 2A
Af formlen ses, at jo større numerisk apertur A, jo
mindre detalje kan man skelne fra hinanden i mikroskopet.

Immersionsobjektiv
Det fremgår af formlen for numerisk apertur,
A ¼ n  sinðu=2Þ, at øges brydningsindekset n,
for det medie der befinder sig mellem objektiv og
objekt, så øges også den numeriske apertur.
Luft har et meget lavt brydningsindeks på cirka
1. Det betyder, at man kan øge mikroskopets opløsningsevne ved at placere et andet medie end luft
mellem objektiv og objekt.
Til dette formål vælges en væske med så højt
et brydningsindeks som muligt. En olieblanding,
der kaldes immersionsolie er velegnet til formålet.
Den har et brydningsindeks på omkring 1,5.
Med immersionsolie imellem objektiv og objekt
forbedres mikroskopets opløsningsevne ca. 50 %,
og man kan komme ned på en opløsning omkring
0,2 mm.
I netfigur 1.39 ses, at 100x-objektivet har en sort
ring forneden. Det betyder, at dette objektiv skal
anvendes med immersionsolie for at få et tilstrækkelig skarpt billede.
Betegnelsen HI på 100x-objektivet betyder Homogen Immersion, hvilket henfører til, at eventuelle dækglas skal have samme brydningsindeks
som den anvendte immersionsolie.
Tubuslængde
På de viste objektiver i netfigur 1.39 er der vist to
værdier mere i den nederste linje med oplysninger.
Tallet over skråstregen angiver den tubuslængde, som mikroskopet skal have, for at objektivet kan anvendes.
Tubus er det rør, hvori objektiv og okular er
anbragt, som det fremgår af principskitsen i netfigur 1.37. Tubuslængden er afstanden mellem objektivets og okularets brændpunkter.
Til de her viste objektiver kræves således et mikroskop med en tubuslængde på 160 mm.
Dækglastykkelsen
Tallet under skråstregen med tubuslængden angiver den dækglastykkelse, der skal anvendes til det
pågældende objektiv. Den er på de viste objektiver
0,17 mm.
Hvis der står nul på denne plads betyder det, at
objektivet skal benyttes uden dækglas.
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Linsefejl
Når linser anvendes i optisk apparatur, er det vigtigt, at billeddannelsen foregår så skarpt som muligt. Billedet bliver dog aldrig helt perfekt, hvilket
skyldes, at der altid er nogle indbyggede fejl i linserne, som det er svært helt at kompensere for.
Linsefejl
Chromatiske fejl
Sfæriske fejl

De chromatiske fejl skyldes, at der sker en farvespredning ved lysets brydning i linsen.
De sfæriske fejl skyldes, at linser, der skal forstørre kraftigt, har en meget krum overflade. Det
bevirker, at linsen bryder strålen lidt anderledes i
kanten end inde ved midten.
Begge typer fejl kan modvirkes ved at kombinere linser med forskellige egenskaber.
Linser, hvor de sfæriske og chromatiske fejl er
helt eller næsten helt elimineret, kaldes henholdsvis for aplanater og achromater.
Okularet
Nærmest iagttageren sidder okularet, der normalt
er opbygget binokulært, dvs. med to okularer. Dette
er af hensyn til iagttageren, da det er mindre trættende at mikroskopiere ved at se med begge øjne
samtidig.
Okularet fungerer som en lup med en forstørrelse, der typisk ligger på 10x eller 12,5x.
Måleokular
Hvis man ønsker at benytte mikroskopet til at
målsætte detaljer, kan man benytte et måleokular.
Det er et okular med en fast målestok indbygget
således, at målestokken ses skarpt i selve mikroskopbilledet.
Målestokken kan f.eks. have en længde på 1 mm
inddelt i 1/100 mm.
Måleokularet skal kalibreres, så man ved, hvad
en okularenhed svarer til i mm på det iagttagne
objekt.
Ved kalibreringen findes mikroskopets mikrometerværdi.

Mikrometerværdi
Antal mm pr. okularenhed.
Mikrometerværdien bestemmes ved at anbringe en
målestok med mm-inddeling på objektets plads.
Denne målestoks inddelinger kaldes for objektmikrometre.
Man bestemmer nu mikrometerværdien ved at
tælle, hvor mange objektmikrometre der går på én
okularenhed. Princippet vises i neteksempel 1.16.
Neteksempel 1.16
Netfigur 1.41 viser en objektmikrometermålestok set
gennem et måleokular. For at bestemme måleokularets mikrometerværdi aflæses, hvor mange mm der går
på et bestemt antal enheder på okularets målestok.
Objektmikrometer
20

100 μ

10

150 μ
0
Okularmålestok
Netfigur 1.41. Måleokular med indbygget okularmålestok
og objektmikrometerskala på objektbordet.

På netfigur 1.41 aflæses:
20 okularenheder ¼ 120 mm
Mikroskopets mikrometerværdi beregnes:
Mikrometerværdi ¼ 120 mm=20 okularenheder
Mikrometerværdi ¼ 6,0 mm=okularenhed
Hvis objektmikrometret udskiftes med et præparat,
kan man udmåle detaljer i præparatet.
Hvis man for eksempel måler en celles længde i et
præparat til 7,5 okularenheder, beregnes cellens
længde til:
længde ¼ 7,5 okularenheder  6,0 mm=okularenheder
længde ¼ 45 mm
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1.7.2 Forstørrelse

Billedet, der dannes i objektivlinsen forstørres et
antal gange svarende til, hvad der er påtrykt linsen.
Det dannede billede iagttages gennem okularet, der
yderligere forstørrer det dannede billede et antal
gange. Mikroskopets samlede forstørrelse udregnes derfor som produktet af objektiv- og okularforstørrelsen:
Mikroskopets forstørrelse
Ftotal = Fobjektiv  Fokular
Neteksempel 1.17
Hvis okularlinsen med 10x forstørrelse bruges sammen med den stærkeste objektivlinse på 100x forstørrelse, bliver mikroskopets samlede forstørrelse:
Ftotal ¼ Fobjektiv  Fokular
Ftotal ¼ 100  10
Ftotal ¼ 1000x

Ved vurdering af et mikroskops kvalitet spiller forstørrelsesevnen naturligvis en rolle, men det er også
vigtigt at vurdere opløsningsevnen og linsernes
kvalitet. Det er ikke meget værd at få et kraftigt
forstørret billede, hvis man ikke kan se detaljerne
tilstrækkeligt skarpt.
Den øvre grænse for forstørrelse i almindelige
lysmikroskoper ligger på omkring 1200x. Forstørrelser ud over dette vil ikke give yderligere detaljer,
men kun medføre uskarp billeddannelse.

Køhlers belysningsprincip kan sikre en korrekt
indstilling af mikroskopet. Fremgangsmåden er
følgende:
Køhlers belysning
1. Filtre og udlysningslinser fjernes fra
strålegangen.
2. Med 10x-objektivet stilles skarpt på et
præparat.
3. Lysfeltblænden lukkes så meget,
at den kan ses i synsfeltet.
4. Kondensoren hæves og sænkes,
til lysfeltblænden står skarpt.
5. Lysfeltblænden centreres i billedet ved
hjælp af mikroskopets centrerskruer.
6. Lysfeltblænden åbnes så meget, at den
netop forsvinder ud af billedranden.
7. Aperturblænden lukkes, indtil det lige
netop har indvirkning på kontrasten
i billedet.
8. Lysstyrken reguleres til passende
belysning ved at regulere lyset fra lampen.
Ved at anvende Køhlers belysningsprincip sikres en
korrekt indstilling af mikroskopets to blænder,
kondensoren og lampen.
Det er ikke alle mikroskoper, der har mulighed
for centrering af lysfeltblænden. I så fald springes
punktet over, men proceduren følges i øvrigt som
anført.

1.7.3 Køhlers belysning

1.8 Viskositetsbestemmelse

Det er meget vigtigt for en skarp billeddannelse, at
lysvejen fra lampen i bunden af mikroskopet op til
okularet er justeret korrekt, og at blænderne er
indstillet optimalt.

Viskositet er udtryk for de gnidningskræfter, der
opstår i strømmende væsker på grund af indre gnidning mellem de enkelte væske- og molekylelag
under bevægelser.
Viskositet kan bedst oversættes til ’’tyktflydenhed’’ eller ’’sejhed’’. En væske med en høj viskositet er en væske, der er meget tyktflydende og sej,
og tilsvarende er en væske med lav viskositet meget
letflydende.
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1.8.1 Viskositetsformer

Traditionelt deles viskositetsmålinger op i to hovedgrupper, afhængigt af hvorledes viskositeten
bestemmes.
To typer viskositetsbestemmelser
Dynamisk viskositet
Kinematisk viskositet

Når man måler dynamisk3 viskositet, udsættes væsken for en kraftpåvirkning ved at bevæge et legeme i væsken.
Ved måling af kinematisk4 viskositet sættes væsken i bevægelse, og det er væskens flydeegenskaber man måler.
1.8.2 Dynamisk viskositet

Dynamisk viskositet betegnes med det græske
bogstav Z (eta). I ideelle situationer er der proportionalitet mellem den kraftpåvirkning, man udsætter en væske for, og den målte dynamiske
viskositet.
Væsker, der opfører sig ideelt, kaldes Newtonske
væsker.
Dynamiske viskositetstyper
Newtonsk væske
Strukturviskøs væske
Tixotrop væske

En stor gruppe højpolymere stoffer, hvor molekylerne opfører sig som lange tråde, kan være vanskelige at måle dynamisk viskositet på. Det skyldes, at
molekylerne vil orientere sig i bevægelsesretningen og dermed mindske den indre gnidning i takt
med væskelagenes bevægelse.
En væske af denne type kaldes for strukturviskøs. Et velkendt eksempel herpå er yoghurt og andre surmælksprodukter, der bliver tyndere, når man
rører rundt i dem.
3
4

Dynamis = kraft (græsk).
Kinema = bevægelse (græsk).

En særlig gruppe strukturviskøse væsker er de
tixotrope. Disse er karakteristiske ved, at de genvinder deres oprindelige viskositet ved henstand.
Et velkendt eksempel på en tixotrop væske er
drypfri maling.
Enheder for dynamisk viskositet
Den systematiske SI-enhed for viskositet er Pas.
Der er dog tradition for at måle i den ældre enhed
Poise, og navnlig i den lidt mindre enhed centiPoise
(cP).
Enheder for dynamisk viskositet
SI-enhed:

Pas

Traditionelt:

centiPoise (cP).

Der er følgende sammenhæng mellem cP og Pa  s:
1 cP ¼ 0,001 Pa  s ¼ 1 mPa  s

1.8.3 Kinematisk viskositet

Når man måler en væskes flydeegenskaber som
kinematisk viskositet, sker det som regel ved at
lade væsken flyde gennem et snævert rør eller en
form for dyse ved tyngdekraftens hjælp.
Den kinematiske viskositet er afhængig af tyngdekraften på væsken og derfor afhængig af væskens densitet. Kinematisk viskositet g defineres
ud fra den dynamiske viskositet Z ved at dividere
med densiteten r.
Kinematisk viskositet
g=Z/r
Enheder for kinematisk viskositet
Den systematiske SI-enhed for kinematisk viskositet er enheden Pas divideret med densitetsenheden kg/m3. Sammenregnes disse to enheder fås
enheden m2/s.
Der er dog tradition for at måle i enheden Stoke,
og navnlig den mindre enhed centiStoke (cSt).
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Enheder for kinematisk viskositet
SI-enhed:
Traditionelt:

m2/s
centiStoke (cSt).

Der er følgende sammenhæng mellem cSt og
SI-enheden m2/s:
1 cSt ¼ 0,000001 m2 =s

SAE-tal

cP (-18  C)
max.

min.

cSt (100  C)
max.

5W

1250

3,8

-

10W

2500

4,1

-

15W

5000

5,6

-

20W

10000

5,6

9,3

20

-

5,6

9,3

30

-

9,3

12,5

40

-

12,5

16,3

50

-

16,3

2109

Nettabel 1.4. SAE-klassifikationen i uddrag.

1.8.4 Temperaturafhængighed

Væskers viskositet er en stærkt temperaturafhængig størrelse. Den aftager med stigende temperatur
som vist i netfigur 1.42.
Ved måling af viskositet er det derfor nødvendigt
at ofre en del opmærksomhed på termostatering af
de væsker, man vil måle på.
Viskositet (cP)

Tallene uden et tilføjet W viser noget om oliens
smøreegenskaber ved en motors drifttemperatur,
idet de angiver både en minimal og en maksimal
viskositet.
En motorolie kan bringes til at opfylde både
driftkrav og vinterkrav ved tilsætning af additiver.
Ved klassificeringen angives for eksempel SAE
10W-40, hvilket betyder, at olien både overholder
kravet for SAE-tallet 10W og for SAE-tallet 40.
1.8.5 Viskositetsmåling

oC

Netfigur 1.42. Viskositetens temperaturafhængighed.

SAE-klassifikation
Viskositetens temperaturafhængighed spiller en
stor rolle for motorolier. Der findes særlige klassificeringssystemer for disse olier. Et af de mest anvendte er SAE-klassifikationen.
I nettabel 1.4 vises et uddrag af SAE-klassifikationen.
Tallene i tabellen er opdelt i SAE-tal, nogle med
et tilføjet W. Disse tal er en klassificering af vinteregenskaber for olien, idet de angiver en maksimal
viskositet ved -18  C.

Kontrol af viskositet spiller en stor rolle for en lang
række produkter fra smøreolie, ketchup og marmelade til viskositeten af næringssubstrater i gæringstanke.
Der findes utallige metoder til viskositetsbestemmelse. Nogle er traditionelle metoder som
kun bruges inden for et bestemt produktionsområde, hvor andre er mere generelle metoder. I det
følgende omtales to generelle metoder til bestemmelse af dynamisk viskositet og en metode til bestemmelse af kinematisk viskositet.
Rotationsviskosimeter
Et rotationsviskosimeter måler en væskes modstand mod, at et legeme drejes rundt nede i væsken.
Modstanden i væsken skyldes, at vedhængskraften mellem legeme og væske vil sætte væskelagene
nærmest legemet i bevægelse, mens væskelag længere borte fra legemet vil forblive i ro.
Som vist på netfigur 1.43, betyder det, at der vil
opstå en indre gnidning mellem væskelagene, når
legemet bevæges, og derfor er modstanden mod
bevægelsen et mål for væskens viskositet.
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Netfigur 1.43. Væskelagenes indre gnidning.

Rotationsviskosimetret er i princippet opbygget
som vist på netfigur 1.44.
En rotor er forbundet til en motor via en spiralfjeder. Når motoren kører rundt, vil spiralfjederen
spændes mere eller mindre, afhængigt af hvor stor
modstand der er i væsken mod bevægelsen.
Enviser er anbragt i fast forbindelse med rotoren,
og som det fremgår af netfigur 1.44, er spiralfjederen den eneste forbindelse mellem rotor og skala.
Når rotoren sættes i bevægelse, vil fjederen
spændes og viseren dermed bevæge sig hen over
skalaen, indtil der er ligevægt mellem fjederspændingen og de gnidningskræfter, der skal overvindes
i væsken som følge af dennes viskositet.
Skalaen kan være kalibreret til direkte aflæsning
af viskositeten i cP, men på ældre modeller skal
man efterfølgende omsætte skalaudslaget til cP
ved hjælp af en omregningsfaktor.

Spindler
Rotorlegemerne kaldes for spindlerne. Disse kan
have forskellig udformning således, at man kan
vælge små spindler til meget viskøse væsker og
tilsvarende store spindler til væsker, der er meget
tyndtflydende.
Netfigur 1.45 viser nogle udformninger af spindellegemerne.
Spindlerne på figuren er nummererede til brug
for opslag i en faktortabel, når viskositeten skal
beregnes.
På spindlerne ses også en markering lidt under
midten af spindlen. Det er en markering af, hvor
langt ned i væsken legemet skal sænkes.
Ud over spindelskift er der på de fleste instrumenter også mulighed for at skifte omdrejningshastighed således, at man kan måle over et meget stort
viskositetsinterval.
1

2

3

4

Motor
Netfigur 1.45. Spindler til rotationsviskosimeter.

Cirkelskive med skala
Spiralfjeder
Arm med viser

Væske
Rotor

Netfigur 1.44. Rotationsviskosimetrets opbygning.

Høpplers viskosimeter
I Høpplers viskosimeter måles væskens viskositet
ved at måle modstanden mod, at en kugle bevæger
sig gennem væsken i et cylinderformet rør. Røret
har en diameter, der kun er en smule større end
kuglens.
Netfigur 1.46 viser udformningen af viskosimetret, der også betegnes mere generelt som et kuglefaldsviskosimeter.
Faldrøret med kuglen er omgivet af en vandkappe således, at man kan termostatere prøven under
målingen.
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Libelle
Kugle

Faldmærker

Kuglekonstanten
Kuglekonstanten k i beregningsudtrykket findes
ved at måle på en standardvæske med kendt viskositet. Det er en apparatafhængig størrelse, og ved
indkøb af nyt apparatur leveres et kuglesæt med
tilhørende kuglekonstanter.
Kuglekonstantens enhed afhænger af, om man
måler i den traditionelle cP-enhed eller i Pas.

Vandkappe
Vandtermostat
Netfigur 1.46. Høppler-viskosimetrets opbygning.

Da viskositeten er meget temperaturfølsom, er det
vigtigt, at væsken i faldrøret når at komme i temperaturligevægt, inden målingen startes.
Af figuren fremgår, at faldrøret er skråtstillet.
Dette sikrer en præcis faldvej, idet man undgår at
kuglen slingrer ned gennem røret. Faldrørets
hældning er veldefineret og indstilles ved hjælp
af libellen på toppen af viskosimetret.
Ved at måle kuglens faldtid mellem de to faldmærker kan væskens viskositet bestemmes.

Kuglekonstantens enhed
Viskositet i P: cm2/s2
Viskositet i Pas: m2/s2
Neteksempel 1.18
Et Høppler-viskosimeter benyttes til bestemmelse af
viskositeten på en olie, hvis densitet er bestemt til
0,764 g/cm3.
Kuglekonstanten k er 0,00139 cm2/s2.
Kuglens densitet er opgivet til 7,652 g/cm3.
Faldtiden bestemmes tre gange, og det giver følgende
resultater:
F1 ¼ 188,1 s; F2 ¼ 187,9 s; F3 ¼ 188,3 s
Gennemsnitsfaldtiden beregnes:

Viskositetsberegning
Z = k  F  (rkugle – rvæske)
Hvor
Z = viskositet i Poise
k = kuglekonstanten
F = faldtid i sekunder
rkugle = kuglens densitet i g=cm3
rvæske = væskens densitet i g=cm3

F ¼ ð188,1 s þ 187,9 s þ 188,3 sÞ=3
F ¼ 188,1 s
Der indsættes i beregningsformlen:
Z ¼ k  F  ðrkugle  rvæske Þ
Z ¼ 0,00139


cm2
g
g 
 188,1 s  7,652
 0,764
2
3
cm
cm3
s

Z ¼ 1,80 P
Z ¼ 180 cP
Hvis man ønsker det, kanviskositeten omregnes til kinematisk viskositet ved at dividere med oliens densitet:
g ¼ Z=r
g¼

180 cP
0,764 g=cm3

g ¼ 236 cSt
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Udløbsbæger
Udløbsbægeret er et simpelt viskosimeter, hvor
viskositeten blot fastlægges som udløbstiden fra
en veldefineret beholder gennem en fastlagt dysestørrelse.
Udløbsbægeret kan være udformet som en
Ford-cup eller et DIN-bæger, som vist i netfigur
1.47.
Bægeret er oprindelig konstrueret med henblik
på at bestemme viskositet på sprøjtemaling.
I brug fyldes det med væske, og glaspladen
skydes hen over åbningen. Udløbstiden måles
med stopur, fra glaspladen fjernes. Når væsken
ikke længere løber i en ubrudt stråle, stoppes tidtagningen, og stopurets visning er et mål for viskositeten.
Udløbsbægeret er ikke særlig nøjagtigt at anvende. Til gengæld er det hurtigt og velegnet til
løbende kontrol, når det mere er et spørgsmål om at
holde viskositeten på et bestemt niveau end at
kende den.
Glasplade

Væske

Udløbsbæger

Netfigur 1.48. Installation i en flaskegård.

Fra flaskegården kan gasserne distribueres til et
eller flere forbrugssteder i laboratoriet. Der er altid
åbent for en flaske i gården og dermed tryk på
ledningsnettet helt frem til hovedhanen i laboratoriet.
I flaskegården er der ventiler, der styrer, hvilken
flaske der er åbnet for, og et manometer, der viser
trykket i systemet og dermed flasken.
Ventilerne i laboratoriet kan se lidt forskellige
ud, men fungerer efter samme princip.
Der er normalt skrift/tegn på både hovedhane
og reduktionsventil, der indikerer, hvilken vej der
skal drejes for at åbne og lukke.
Hovedhane

Udløbsdyse
Netfigur 1.47. Udløbsbæger med prøve.

1.9 Reduktionsventiler
Mange typer af udstyr anvender en eller flere gasser
under driften. Der kan være varierende kvalitetskrav til disse gasser, men fælles for gasser af speciel
eller høj kvalitet er, at de leveres i trykflasker.
Til tider kan det være praktisk at installere en flaske
i laboratoriet lige i nærheden af, hvor den skal
bruges, men mange steder installeres flaskerne
i en flaskegård af praktiske og sikkerhedsmæssige
årsager.

Reduktionsventil
Netfigur 1.49. To modeller af reduktionsventiler.
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Hovedhane
”Prop”

Manometer

Bliver der skruet for højt op, lukkes reduktionsventilen igen, og der ventes til trykket er faldet til
under det ønskede. Det kan tage lang tid, da gasserne ofte løber i tynde rør/slanger i instrumentet.
Mange instrumenter har indbygget trykregulering
og -kontrol, hvor parametrene indstilles på instrumentet eller i et styresystem.

Membranen

1.9.3 Lukning for gassen

Håndtag til reduktionsventilen,
herefter kaldet ”reduktionsventilen”
Fra flaskegården
Netfigur 1.50. Principskitse tilpasset ventilen til venstre på
netfigur 1.49.

1.9.1 Før åbning for gassen

Inden start skal begge haner være lukkede, og
manometret viser nul.
Man skal ikke lade sig snyde af, at manometeret
viser nul. Reduktionsventilen kan godt være åben
alligevel, så kontroller, at den er lukket. På netfigur
1.50 vil det sige, at reduktionsventilen er skruet
så langt ned mod bordet som muligt, den store
fjeder trykker ikke op på membranen, membranen
trykker så heller ikke op på proppen, og den lille
fjeder trykker proppen ned og stopper for passagen
fra tryksiden (flaskegården). For modellen til højre
på netfigur 1.49 gælder, at reduktionsventilen skal
være skruet så langt ud som muligt (væk fra manometeret); for begge reduktionsventiler gælder, at
håndtaget føles løst, når ventilen er lukket.
1.9.2 Åbning for gassen

Først åbnes hovedhanen helt, derefter drejes den en
lille smule i modsat retning. Dette gøres for, at
hanen ikke skal sætte sig fast, for der er en tendens
til dette, hvis de er fuldt åbnet. Dernæst åbnes for
reduktionsventilen, men langsomt. Følg trykket på
manometeret, og stop, når det ønskede tryk er nået
(se instrumentmanualen for det aktuelle tryk).

Først lukkes hovedhanen, og derefter iagttages
manometret. Når trykket er faldet til nul, lukkes
reduktionsventilen.
1.9.4 Trykflaske i laboratoriet

Har man gasflasken stående i laboratoriet, ser
ventilsystemet noget anderledes ud. Der er nu to
manometre som vist på principskitsen, netfigur
1.51.
Afgangstryk

Indgangstryk

Drejehane A

Reduktionsventil

Afspærringsventil

Drejehane B
Mod GC’en

Mod trykflasken

Netfigur 1.51. Principskitse.

Manometret til højre viser indgangstrykket fra gasflasken. Drejehane A svarer til hovedventilen og
drejehane B svarer til reduktionsventilen.
Ved start skal begge ventiler være lukkede og
begge manometre vise nul. Elles er princip og funktion som ovenfor.
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1 Elementre vrktjer ^ testopgaver
1.01
Densitet,
Westphaels
vgt

For at kontrollere en NaOH-opløsnings koncentration bestemmes dens densitet med Westphaels vægt. Bestemmelsen foregår ved 20  C og giver følgende aflæsninger:
Tungeste lod:
på krogen
Tungeste lod:
position 1
Mellemste lod:
position 5
Mindste lod:
position 3
a) Hvad er opløsningens densitet?
b) Hvad er opløsningens koncentration (w/w%)?

1.02
Densitet,
pyknometer

En spritopløsnings (ethanol) koncentration skal bestemmes ved at bestemme væskens densitet
med et pyknometer, der tomt vejer 24,9856 g.
Pyknometret fyldes med vand, termostateres ved 26  C og vejes til 111,0086 g.
a) Beregn pyknometrets rumfang.
Derefter fyldes pyknometret med den væske, der skal bestemmes, termostateres ved 26  C og
vejes til 109,3702 g.
b) Beregn væskens densitet.
c) Hvad er opløsningens koncentration v/v%?

1.03
Densitet,
pyknometer

En NaCl-opløsnings koncentration bestemmes ved at bestemme densiteten ved hjælp af et
pyknometer.
Først vejes pyknometret tomt til 19,3022 g. Derefter fyldes det med vand, termostateres ved 24  C
og vejes til 43,0276 g.
Til sidst fyldes pyknometret med NaCl-opløsningen, termostateres ved 24  C og vejes til
45,2044 g
a) Beregn væskens densitet.
b) Hvad er opløsningens koncentration g/L?

1.04
Densitet,
temperatur

Beregn størrelsen af den fejl, der begås, hvis man benytter en 20 mL pipette, der er kalibreret til
benyttelse ved 20  C til at afpippetere vand ved 40  C (der ses bort fra glassets udvidelse).
Fejlen ønskes beregnet som absolut målefejl i mL og relativ målefejl.

1.05
Densitet,
fast stof

For at bestemme densiteten af et mineral fyldes et rengjort pyknometer med vand, termostateres i
vandbad ved 25  C og vejes til 52,8263 g.
Derefter afvejes 24,9585 g af det findelte og ’homogeniserede’ mineral, og den afvejede mængde
overføres kvantitativt til pyknometret. Der fyldes op med vand, og man sikrer sig, at der ikke er
kommet luft med ned i pyknometret, hvorefter der termostateres i vandbad ved 25  C.
Efter termostateringen vejes pyknometret med vand og mineral til 72,4585 g.
Beregn mineralets densitet.

1.06
Densitet,
fast stof

Et pyknometer bruges til at bestemme densiteten af et finkornet mineral. Først vejes pyknometret
fyldt med vand ved 24  C, massen er 84,9876 g.
Derefter afvejes 5,5683 g af mineralet, og den afvejede mængde hældes kvantitativt ned i
pyknometret. Pyknometret fyldes op med vand, og man sikrer sig, at der ikke er kommet luft
med ned i pyknometret, hvorefter det termostateres ved 24  C.
Efter termostateringen vejes pyknometret med vand og mineral til 88,0065 g.
Beregn mineralets densitet.

1.07
Smeltepunktsbestemmelse

En prøves smeltepunkt er bestemt på Koefflers varmebænk til 126  C. Det skal nu bestemmes
mere præcist på et smeltepunktsapparat med oliebad. Hovedtermometret (Hg) placeres med
oliebeholderens låg ud for 20  C.
a) Hvordan skal hjælpetermometret placeres i forhold til hovedtermometrets skala?
Ved bestemmelsen aflæses smeltepunktet til 124,8  C, og hjælpetermometret aflæses samtidig
til 42  C.
b) Beregn det korrigerede smeltepunkt.
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1.08
Smeltepunktsbestemmelse

Et smeltepunkt forventes at være cirka 180  C. Det skal bestemmes på et smeltepunktsapparat
med oliebad, hvor det er anbragt med -20  C i olieoverfladen.
a) Hvor skal hjælpetermometret placeres i forhold til hovedtermometrets skala?
Ved bestemmelsen aflæses smeltepunktet til 177,8  C (Hg-termometer). Hjælpetermometret
aflæses til 59  C.
b) Beregn det korrigerede smeltepunkt.

1.09
Kogepunktsbestemmelse

En prøves kogepunkt forventes at ligge omkring 114  C. Det skal bestemmes på et smeltepunktsapparat med oliebad. Hovedtermometrets skala er anbragt med 25  C ud for oliebeholderens låg.
a) Hvor skal hjælpetermometret placeres i forhold til hovedtermometrets skala?
Ved bestemmelsen aflæses bobling i jævn strøm ved 115,2  C (Hg-termometer), og boblingen
ophører ved 114,8  C. Hjælpetermometret aflæses til 46  C, og barometerstanden er
1019 mbar.
b) Beregn normalkogepunktet korrigeret for udestående væskesøjle.

1.10
Kogepunktsbestemmelse

En væskes kogepunkt er foreløbigt bestemt til 105  C. På et smeltepunktsapparat med oliebad er
hovedtermometrets skala (Hg-termometer) anbragt med 10  C ud for oliebeholderens låg.
a) Hvor skal hjælpetermometret placeres i forhold til hovedtermometrets skala?
Ved bestemmelsen aflæses bobling i jævn strøm ved 106,4  C, og boblingen ophører ved
106,1  C. Hjælpetermometret aflæses til 53  C, og barometerstanden er 1005 mbar.
b) Beregn normalkogepunktet korrigeret for udestående væskesøjle.

1.11
Refraktometri,
Kvantitativ
bestemmelse

En fructoseprøves renhed skal bestemmes på refraktometer. Der fremstilles en række standardopløsninger i vand med koncentrationer fra 20-30 %. Opløsningernes refraktionsindeks måles,
og det giver følgende resultater ved 20  C:
%

20,0

22,0

24,0

26,0

28,0

30,0

n

1,3635

1,3666

1,3701

1,3734

1,3769

1,3802

Prøven fremstilles ved at opløse 29,432 g fructose i 100,00 mL vand. Opløsningen giver et
refraktionsindeks på 1,3676.
Beregn prøvens renhedsprocent.
1.12
Refraktometri

En prøves indhold af maltose skal bestemmes ved 20  C ved optegning af en kalibreringskurve
ud fra tabelværdier over refraktionsindeks for maltoseopløsninger i området 10-15 w/w%
maltose.
Tegn kalibreringskurven, og vurder dens forløb.
En prøves maltoseindhold bestemmes. Der afvejes 14,1824 g prøve, som opløses i en 100 mL
målekolbe. Der fyldes op til mærket, opløsningens samlede masse er 105,17 g, og opløsningen
måles på refraktometer. Den giver et refraktionsindeks på 1,35242. Bestem prøvens renhed
w/w%.

1.13
Polarimetri

En opløsnings indhold af saccharose skal bestemmes ved hjælp af et polarimeter. Opløsning
anbringes i et 10 cm polarimeterrør, som termostateres i vandbad ved 20  C. Derefter måles
drejningsvinklen på polarimetret til + 10,2 .
Beregn prøvens koncentration i g/L.

1.14
Polarimetri

Der afvejes 23,92 g D-glucose i en 200 mL målekolbe, som fyldes op til mærket med vand tilsat lidt
HCl for at bringe opløsningen hurtigt i ligevægt mellem a- og b-formerne.
Et 200 mm polarimeterrør fyldes med opløsningen, termostateres ved 20  C, og når drejningsvinklen er stabil, aflæses drejningen til +12,5 .
Beregn glucosens renhed w/w%.
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1.15
Viskosimetri,
Hppler

Et høppler-viskosimeter benyttes til bestemmelse af viskositeten på en olie, hvis densitet er
bestemt til 0,773 g/cm3 ved en temperatur på 28  C.
Kuglekonstanten k er 0,00139 cm2/s2.
Kuglens densitet bestemmes ved at måle dens diameter til 18,2 mm og bestemme dens masse til
24,154 g.
Faldtiden bestemmes tre gange, og det giver følgende resultater:
F1 = 179,1s; F2 = 178,9 s; F3 = 179,3 s
Beregn oliens viskositet i cP og den kinematiske viskositet i cSt.

1.16
Kjeldahl

Ved en Kjeldahl-bestemmelse af nitrogenindholdet i en vandig prøveopløsning blev der destilleret
over i et forlag med 25,00 mL HCl. Destillaterne titreres alle med en 0,0997 M NaOH. Der blev
udført tre destillationer på 20,00 mL prøveopløsningen og tre destillationer med 20,00 mL redemineraliseret vand som blindprøve. Det gav følgende resultater:
Blindprøve

mL NaOH

Prøve

mL NaOH

1. bestemmelse

22,17

1. bestemmelse

13,02

2. bestemmelse

22,23

2. bestemmelse

12,98

3. bestemmelse

22,24

3. bestemmelse

13,04

Beregn opløsningens indhold af nitrogen i mg/liter.
1.17
Kjeldahl

En prøves indhold af protein skal bestemmes ved en Kjeldahl-analyse.
Der afvejes tre portioner prøve i en passende mængde. Prøverne destrueres sammen med tre
blindprøver.
Efter destruktionen neutraliseres prøver og blindprøver med NaOH, og de destilleres over i hver
sit forlag, hvor der hver gang afpippeteret 25 mL, ca. 0,1 M HCl.
Der titreres med en 0,1032 M NaOH, det giver følgende resultater for blindprøven:
Blind

mL NaOH

1. bestemmelse

24,84

2. bestemmelse

24,94

3. bestemmelse

24,89

a) Vurder, om man kan tillade sig at arbejde videre med middelværdierne af blindprøverne.
For prøven fås følgende resultater:
Prøven

Afvejet (g) mL NaOH

1. bestemmelse

1,035

8,71

2. bestemmelse

1,112

7,76

3. bestemmelse

0,958

9,58

b) Beregn prøvens indhold af nitrogen som w/w%.
c) Omregn nitrogenindholdet til w/w% protein.
1.18
Kjeldahl

En vare skal kontrolleres for proteinindholdet. Deklarationen siger 12 g protein pr. 100 g af varen.
Ifølge analyseforskriften skal der udtages en prøvemængde til destruktion og efterfølgende
bestemmelse efter Kjeldahl-metoden.
Der anvendes 20,00 mL ca 0,1 M HCl i forlaget, og man tilbagetitrerer med en ca 0,1 M NaOH.
Man ønsker en forskel på ca 12 mL mellem forbruget ved tilbagetitrering af blindprøve og tilbagetitrering af prøve.
Beregn, hvor meget prøve der skal afvejes til destruktion.

