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Návod pro žáky

Stanovení sušiny a vlhkosti jako indikátor kvality při výrobě kaučuku.
Zadání úkolu:
Představte si, že pracujete ve společnosti Gumotex, a.s, která se specializuje na gumárenské výrobky. Mezi jedny z důležitých laboratorních
zkoušek patří i stanovení sušiny a vlhkosti. Sušina a vlhkost je důležitým parametrem pro rozpuštěné kaučukové směsi v benzínu či toluenu.
Takto získaná směs musí mít splňovat předepsané požadavky na sušinu a vlhkost. Kdyby například hodnota sušiny byla moc nízká, mohlo by u
natírání textilu hrozit proražení směsi a tím by došlo k znehodnocení výrobku. Student se seznámí s postupem přípravy a postupem zkoušky za
dozoru pracovníka kvality. Následně může zkoušku provést pod dohledem pracovníka kvality. Výsledek zkoušky se následně zapisuje do
podnikového SW či laboratorního deníku, kde jsou stanoveny hodnoty, které předepisuje podniková norma a ze zapsaných výsledků je zjištěno,
zda zkouška vyhovuje či nikoliv. Dle výsledků zkoušky se pak zkoušená kaučuková směs uvolňuje (neuvolňuje) k dalšímu zpracování v závodu.
1) Stanovte obsah sušiny v předloženém vzorku
2) Stanovte obsah vlhkosti v předloženém vzorku
Princip:
Obsah sušiny je základní charakteristickou hodnotou. Sušina je zbytek získaný vysušením navážky vzorku při předepsané teplotě za podmínek
metody. Odpařená část se označuje jako voda (nebo vlhkost). Ve výrobcích je jednak volná voda a jednak vázaná (např. na bílkoviny aj.).
Stanovení sušiny a vlhkosti jsou častá a důležitá stanovení prováděná v praxi, např. v gumárenském průmyslu, v potravinářství atd.
Obsah sušiny, respektive vlhkosti je základním parametrem kvality výrobku, suroviny apod.
Obsah sušiny se stanoví sušením vzorku v sušárně při teplotě vyšší než je teplota varu vody (za atmosférického tlaku 101 325 Pa je to 100°C).
Pomůcky:
Hliníkové misky (váženky), sušárna, analytické váhy, exsikátor,laboratorní kleště, laboratorní lžička
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Chemikálie:
Vzorek (např. půda, mouka, chléb, polotučná hořčice, kečup, kaučuk aj.)
Pracovní postup:
Stanovení sušiny:
1. Do čisté a zvážené hliníkové misky předem vysušené při teplotě 1300C navážíme s přesností na 0,1 mg 10 g zhomogenizovaného vzorku.
2. Vzorek na misce vložíme do sušárny a sušíme při 105°C (u mouky, chleba při 130°C) do konstantní hmotnosti.
3. Jako výsledek zkoušky uvádíme průměr dvou souběžně prováděných stanovení (výsledky se nesmí lišit o více jak 0,5% absolutní hodnoty
sušiny).
Stanovení vlhkosti:
Vlhkost v % spočítáme ze zjištěné sušiny.
Vyhodnocení a výpočty:
Výpočet obsahu sušiny:
Vypočtěte obsah sušiny v hmotnostních procentech, kde
hmotnost hliníkové misky se vzorkem – hmotnost čisté misky = 100 %
hmotnost hliníkové misky se sušinou – hmotnost čisté misky = x % sušiny
Výpočet obsahu vlhkosti:
100 % - % sušiny = % vlhkosti
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