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Instrukcja postępowania w pracy dla ucznia
Określanie zawartości masy suchej oraz wody jako wskaźnik jakości przy produkcji kauczuku.
Zadanie:
Wyobraź sobie, że pracujesz w firmie Gumotex w laboratorium kontroli jakości OZ3 i zlecono Ci dzienne określenie zawartości
wody i masy suchej w kauczuku. Badanie to należy do najważniejszych testów laboratoryjnych, ponieważ woda i masa sucha są
ważnymi parametrami dla mieszanek kauczuku rozpuszczanych w toluenie i benzynie. Otrzymana w ten sposób mieszanka musi
spełniać odpowiednie wymogi. Przykładowo, gdyby wartość masy suchej była za niska, mogłoby przy powlekaniu tekstyliów dojść
do przebicia mieszanki, co spowodowałoby wybrakowanie produktu. Wyniki testu zapisz za pomocą oprogramowania firmy lub w
dzienniku laboratorium, gdzie znajdują się wartości określone przez normy zakładowe. Na podstawie wyników stwierdź, czy test
został wypadł pozytywnie czy też negatywnie. Po otrzymaniu wyników testu zbadana mieszanka kauczukowa jest wysyłana (lub nie
jest wysyłana) do dalszej obróbki.
1) Określ zawartość masy suchej w dostarczonej próbce kauczuku.
2) Określ zawartość wody w dostarczonej próbce kauczuku.

Zasada:
Zawartość masy suchej jest parametrem podstawowym. Masa sucha jest pozostałością otrzymają poprzez wysuszenie próbki w
przepisowej temperaturze zgodnie z warunkami i procedurą postępowania. Odparowana część jest określana jako woda (lub
wilgotność). Produkty zawierają zarówno wodę wolną, jak i związaną (np. w proteinach itd.)
Określanie zawartości masy suchej i wody należy w praktyce do najczęściej wykonywanych badań, przede wszystkim w przemyśle
gumowym, spożywczym, itd. Zawartość masy suchej lub wody stanowią podstawowy parametr badania jakości produktu.
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Zawartość masy suchej określana jest poprzez wysuszenie próbki w suszarce przy temperaturze przekraczającej temperaturę
wrzenia wody (przy ciśnieniu atmosferycznym 101 325 Pa do 100° C)
Materiały pomocnicze:

Materiały pomocnicze:
miseczki aluminiowe (naczynka wagowe), suszarka, waga analityczna, eksykator, szczypce laboratoryjne, łyżeczka laboratoryjna
Chemikalia
Próbka (np. mąka, chleb, musztarda, keczup, kauczuk)
Sposób postępowania:
Określenie masy suchej:
1. Odważamy w czystej i zważonej aluminiowej misce uprzednio wysuszoną w temp. 1300C 10 gramową próbkę poddaną
homogenizacji z dokładnością do 0,1 mg.
2. Wkładamy próbkę do pojemnika w suszarce i suszymy w temp. 105 0C do otrzymania do stałej wagi.
3. Wyniki testu to średnia dwóch paralelnie przeprowadzonych badań (wyniki nie mogą się różnić o więcej niż 0,5% wartości
bezwzględnej masy suchej)
Określenie zawartości wody:
Obliczamy zawartość wody w % od ustalonej masy suchej.
Analiza i oblcizenia:
Obliczenie zawartości masy suchej:
Obliczamy zawartość masy suchej w % wagi –
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miska aluminiowa-waga z próbką - waga czystej miski = 100% i waga miski aluminiowej z masą suchą - waga czystej miski = x%
masy suchej
Obliczenie zawartości wody:
100 % - % masy suchej = % wody
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