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Pracovní instrukce
Stanovení 9-ACA (9-anthracen karboxylové kyseliny)

Zadání úkolu

1.

Pracuješ jako laboratorní technik ve společnosti, která se zabývá, kromě jiné činnosti,
výrobou chemických specialit. Máš na starosti výstupní kontrolu finálních produktů.
Tvým dnešním úkolem je stanovení obsahu 9-ACA ve finálním produktu metodou
automatické potenciometrické titrace. K dispozici je potřebné přístrojové a materiálové
vybavení. Tvým úkolem je provést toto stanovení, určit obsah 9-ACA v odebraném vzorku
v hm.%, porovnat svá zjištění s požadavky technické specifikace finálního produktu.
Přístrojové vybavení, pomůcky, chemikálie

2.

Titrátor T50 fy Mettler s pH elektrodou DG 111-SC, byreta 20 ml
Analytické váhy Mettler XS 205
pH-metr
Magnetická míchačka
laboratorní sklo
50 hm.% NaOH
ethanol denaturovaný
KHCO3 p.a.
demi-voda

Pracovní instrukce

3.


příprava 2 litrů NaOH 0,1 mol/l ředěním 50% roztoku NaOH



příprava 2 litrů směsi ethanol-voda v objemovém poměru 4:1



sestavení titrační aparatury



plnění byrety odměrným roztokem (0,1 M NaOH)



slepá zkouška: 200 ml směsi EtOH-H2O se titruje 0,1 M NaOH, hodnota slepé zkoušky
je zjištěná spotřeba vydělená čtyřmi (s ohledem na objem tohoto roztoku použitý pro
rozpuštění navážky 9-ACA před vlastní titrací)
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stanovení přesné koncentrace odměrného roztoku NaOH: naváží se 0,27g KHCO3 (na
analytických vahách), přidá se 50 ml demi-vody potřebné pro rozpuštění navážky,
titruje se 0,1 M NaOH



stanovení 9-ACA: na analytických vahách se naváží 0,2 - 0,25 g 9-ACA přímo do
titrační baňky, rozpustí se v 50 ml ethanolového roztoku a titruje se 0,1 M NaOH

1.


Zpracování dat

všechna data jsou zadávána do programu obslužného softwaru (hodnota slepého
pokusu, hmotnost KHCO3, hmotnost navážky 9-ACA) před každou konkrétní titrací



program data zpracuje a vyhodnotí vzorek



obsah 9-ACA se uvede v hm.%



získaný výsledek se porovná s technickou specifikací pro 9-ACA, produkt splňuje
požadavek kvality za předpokladu, že obsah 9-ACA není menší než 98 hm. %.

1.

Nakládání s odpady

Všechny roztoky mohou být likvidovány do výlevky. Nespotřebované roztoky se nevracejí
zpět do zásobních lahví.
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