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CON-BTA Contuctivity Probe – elektroda pro měření vodivosti


Acidobazické titrace s konduktometrickým určením bodu ekvivalence

 Závislost vodivosti vodného roztoku na jeho koncentraci
 Alkalimetrická titrace silné kyseliny (

)

(

)

) silnou zásadou (

)

silnou

zásadou

s konduktometrickou detekcí bodu ekvivalence


Alkalimetrická titrace slabé kyseliny (
s konduktometrickou detekcí bodu ekvivalence



Vodivost osolené a ocukrované vody



Vlastnosti roztoků - elektrolyty a neelektrolyty



Vliv koncentrace na vodivost roztoku



Salinita půdy



The base hydrolysis of Ethyl Acetat



Drug tests



No Dumping



Investigating the Purity of Mixture



A Water Field Study



Diffusion: How Fast?



Acid Strengths

GO!Temp Go!Temp – čidlo pro měření teploty


Tepelná kapacita kalorimetru



Tepelné zabarvení při zřeďování anorganických kyselin



Tepelné zabarvení rozpouštění pevných látek



Tepelné zabarvení reakce při rozpouštění bezvodé a hydratované soli



Krystalizační teplo



Tepelné zabarvení neutralizačních reakcí



Tepelné zabarvení srážecích reakcí



Tepelné zabarvení redoxních reakcí



Vliv látkového množství na tepelném zabarvení reakce



Tepelné změny chladící směsi



Tepelné změny při vypařování kapalin



Destilace za normálního tlaku



Srovnání měrné tepelné kapacity vody a lihu



Účinnost různých způsobů ohřevu vody



Měrné skupenské teplo tání ledu



Stavová rovnice ideálního plynu



Křivka tání pevné látky



Endotermické a exotermické rakce



Frakční destilace



Vypařování a mezimolekulové interakce



Stanovení molární hmotnosti látky pomocí poklesu teploty tání



Energie v potravinách



Energie v palivech



Hessův zákon: aktivita reakčních tepel



Spalné teplo hořčíku



Skleníkový efekt



Rosný bod



A Water Field Study



Baking soda and vinegar investigation



An investigation of Urea-Containing Cold Pack



Identifying a Pure Substance



Sugar fermetation by Yeats



Enzym aktivity



Reaktion rates



Reaction stoichiometry



Enthalpy ganges



Relative humidity



The Synthesis and Analysis of Aspirin

GPS-BTA Gas Pressure Sensor – čidlo tlaku plynu


Stavová rovnice ideálního plynu



Boylův zákon: vztah mezi objemem a tlakem plynu



Tlak nasycených par



Sugar fermetation by Yeats



Enzym Activity



Reaction rates

ORP-BTA ORP Sensor – sensor oxidačně-redukčních potenciálů


An Oxidation-Reduction Titration: The raction of



Potentiometric titration of Hydrogen Peroxide



Determinig the Percent Peroxid in a Commercial Product

and

PH-BTA pH Sensor – čidlo kyselosti


Acidobazické titrace (vícesytné kyseliny)



Acidobazické titrace (vícesytná báze)



Neutralizace žaludeční kyseliny



Prokázání výskytu kyseliny trihydrogenfosforečné v Coca Cole



Sledování rozpustnosti pevných forem vitaminu C v žaludeční kyselině



Titrace histidindihydrochloridu



Alkalická hydrolýza acetanhydridu



Stanovení koncentrace potravinářského octa



Jak se mění pH při ředění roztoku



Kyselé deště



Alkalimetrická titrace silné kyseliny (

) silnou zásadou (

) s pH-

metrickou detekcí bodu ekvivalence


Alkalimetrická titrace slabé kyseliny (

) silnou zásadou (

) s pH-

) silnou zásadou (

) s pH-

metrickou detekcí bodu ekvivalence


Alkalimetrická titrace vícesytné kyseliny (
metrickou detekcí bodu ekvivalence



Sledování hydrolýzy u vodných roztoků různých solí



Studium změny stupně disociace

slabých protofytů v závislosti na změně

molární koncentrace


Kyseliny a zásady v domácnosti



Disociační konstanta kyseliny



Acidobazická mikrotitrace



pH půdy



Drug tests



No Dumping



A Water Field Study



Household Acids and Bases



The Buffer in Lemonade



Standardizing a Solution of Sodium Hydroxid

STS-BTA Surface Temperature Sensor – bodové teplotní čidlo


Absobce světla



Určení měrné tepelné kapacity pevného tělesa



Effect of Temperature on Solar Panel Output



Exploring Passive Solar Heating



Exploring Solar Collectors



Hot Wire Anemometer



Effect of Vascularity on Skin Temperature Recovery

SVIS-PL SpectroVis Plus – spektrofotometr


Barevnost látek



Analýza karotenoidních barviv v zelenině



Jak moc jsou přibarvovány žluté nápoje?



Jak moc jsou přibarvovány modré nápoje?



Chinin v toniku



Katalýza a autokatalýza



Hmota a záření



Stanovení koncentrace kationtů přechodných kovů



Stanovení koncentrace železnaté soli



Stanovení koncentrace chromanu draselného



Emisní spektra různých zdrojů



Chemická rovnováha – určení rovnovážné konstanty



Lambertův-Beerův zákon: stanovení koncentrace roztoku



Určení rychlostní rovnice krystalové violeti



Stanovení obsahu volného chloru v bazénové vodě



Stanovení obsahu železa v multivitaminové tabletě



Extaction of Spinach Pigments and Analysis by Electronic Absoption
Spectroscopy



The Synthesis and Analysis of Aspirin



Synthesi sof Fluerecein



Synthesi sof Methyl Orange and Its Application to Textiles



Rate Determination and Activation Energy

TCA-BTA Thermocouple – termočlánek


Měření teploty plamene svíčky

